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වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
නීතීඥ 

  49 1/1, විනයාලංකාර මාවත 
  ෙකොළඹ 10 

 
      ෙපත්සම්කරු 
 
 

එදිරිව 
 

1. ෙක්. එන්. ෙචොක්සි,  පා.ම., ජනාධිපති නීතිඥ, 
 23/3, ශීමත් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත 
 ෙකොළඹ 7. 
 
 සහ තවත් 30 ක් 

 
 
 

වගඋත්තරකරුවන් 
 

 
ඉදිරිෙය්දී :  සරත් එන්. සිල්වා, අගවිනිසුරු 
  ආර්. ඒ. එන්. ජී. අමරතුංග, ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු 
  ඩී. ෙජ්. ද බාලපටබැඳි, ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු 
 
 

ෙපනී සිටින නීතීඥ :  ෙපත්සම්කරු ෙවනුෙවන් එම්. ඒ.  සුමන්තිරන් සමඟ 
විරාන් ෙකොරයා 
1 වන වගඋත්තරකරු ෙවනුෙවන් ජනාධිපති නීතිඥ 
නිහාල් පනාන්දු සමඟ ෙරොනල්ඩ් ෙපෙර්රා සහ වී. ෙක්. 
ෙචොක්සි 
3 වන වගඋත්තරකරු ෙවනුෙවන් ජනාධිපති නීතිඥ  
එල්. සී. ෙසෙනවිරත්න සමඟ ඒ. පි. නයිල්ස්  
10 වන වගඋත්තරකරු ෙවනුෙවන් විරාජ් ෙපේමසිංහ 
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14 වන වගඋත්තරකරු ෙවනුෙවන් අරවින්ද ෙරොදිගු 
සමඟ හර්ෂණ ජයවර්ධන 
18 සිට 21 දක්වා වන වගඋත්තරකරුවන් ෙවනුෙවන් 
ජනාධිපති නීතිඥ ෙරොෙම්ෂ් ද සිල්වා සමඟ හර්ෂ 
අමරෙසේකර 
8 වන, 15 වන සිට 19 වන, 26 සහ 31 වන 
වගඋත්තරකරුවන් ෙවනුෙවන් නිෙයෝජ්ය ෙසොලිස්ටර් 
ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ වයි. ෙජ්. ඩබ්. විජයතිලක 
සමඟ විරාජ් දයාරත්න  
22 වන වගඋත්තරකරු - නිහාල් අමරෙසේකර 
ෙපෞද්ගලිකවම 

 
 
 
විවාද කළ දින :  2008.3.14, 2008.3.27 
 
ලිඛිත ඉදිරිපත් කිරීම් : 2008.5.12 සහ 2008.5.26 
 
තීරණය කළ දිනය : 2008.07.21 
 
 
සරත් එන්. සිල්වා අගවිනිසුරු 
 
ෙපත්සම්කරු වන වාසුෙද්ව නානායක්කාර, ජාතික ෙද්ශපාලඥයකු සහ සමාජ ෙසේවකයකුෙග් භූමිකාව 
තුළ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12(1) ව්යවස්ථාෙවන් සහතික වී ඇති නිතිෙය් සමාන ආරක්ෂාව උල්ලංඝනය 
වී ඇති බව කියාපාමින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 126 වන ව්යවස්ථාව අනුව මහජන යහපත ෙවනුෙවන් 
ෙමම අයදුම්පත ෙගොනු කර ඇත. ෙපත්සම්කරු විසින්, අපවාදයට ලක් කර කියාපා ඇති විධායක කියාව, 
මූලික වශෙයන් අදාළ කාලෙය්දී රාජ්ය ව්යවසාය පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් හිටපු සභාපති 8 වන 
වගඋත්තරකාර පී. බී. ජයසුන්දර (පූර්ව සහ වර්තමාන මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම්) සහ අගාමාත්ය වූ 3 වන 
වගඋත්තරකාර රනිල් විකමසිංහ ඇතුළුව එවකට අමාත්ය මණ්ඩලෙය් කියාවකි. එවකට ජනාධිපතිනිය 4 
වන වගඋත්තරකාර වශෙයන් කැඳවනු ලැබ ඇත. ලාභ ලබන, ණය බරින් ෙතොරවූ, බදු ෙගවන සමාගමක් 
වූ, සම්පූර්ණෙයන් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට අයත්ව තිබූ සමාගමක් වන ලංකා මැරයින් 
සර්විසස් ලිමිටඩ් හි (LMSL) ෙකොටස්, ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් ලිමිටඩ් (JKH – 18 වන 
වගඋත්තරකරුට) විකිණීෙම් කියාව, අමාත්ය මණ්ඩලෙය් පූර්ව අනුමැතියකින් ෙතොරව, විනිවිදභාවයක් 
ෙනොමැතිව, ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ට  පක්ෂපාතීව, ජයසුන්දර විසින් සිදු කර ඇති බව කියන 
ලදී. තවද ඔහු විසින් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් හි ඇගයීමක්, රජෙය් තක්ෙසේරුකරුෙගන් ලබා ෙගන 
ෙනොමැති බවත්, ඔහුෙග් අභිමතය පරිදි ෙපෞද්ගලික බැංකුවකින් ඇගයීමක් ලබා ෙගන ඇති බවත් කියන 
ලදී. විකුණුම් වර්ෂයද ඇතුලත්ව, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  හි වර්ෂ 4 ක ලාභය වූ රුපියල් 
බිලියන 2.45 සමඟ සසඳන විට, දල වශෙයන් රුපියල් බිලියන 1.2 ක් වූ විකුණුම් මිල අල්ප බවට පත්වන 
බවත් කියෙව්. ඊට අමතරව, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  විසින් රජයට දල වශෙයන් රු. 
මිලියන 1.2 ක් ෙගවීම මත ලබා දුන්ෙන් යයි පවසමින්, එවැනි මුදලක් ෙගවා ෙනොතිබියදී, ඉහත විකිණීම 
සිදු කිරීෙමන් වර්ෂ 2 ½ කට පමණ පසුව එවකට ජනාධිපතිනිය ෙකොළඹ වරාය තුළ පිහිටි අක්කර 8 රූඩ් 2 
පර්චස් 21.44 ක ඉඩමක නීතිමය ෙනොවන රාජ්ය පදානයක් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  
ෙවත ලබා දී ඇතැයිද කියෙව්. තවදුරටත් කියන ලද පරිදි, සමපාර්ශවීය කියාවකදී ෙජෝන් කීල්ස් 
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ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) විසින් ඔවුන්ෙග් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ආෙයෝජනය සඳහා බදු 
වලින් නිදහස් තත්වයක්ද ආෙයෝජන මණ්ඩලෙයන් ලබා ෙගන ඇත. තවද අදාළ බලපවත්වන ෙරගුලාසි 
මගින් ඇතුලත්වී ඇති ගිවිසුම ආවරණය ෙනොකරන බැවින්, ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)  විසින් එම 
ෙරගුලාසිය සංෙශෝධනය කරවා ෙගන, ආෙයෝජන මණ්ඩලය විසින් නව ගිවිසුමකට ඇතුලත් වී ඇති 
බවත්ය. එනයින් කියාපා ඇති පරිදි, අපවාදයට ලක් කර ඇති ෙපෞද්ගලීකරණය එක් පැත්තකට බරවී, බදු 
ෙගවන රාජ්ය ව්යවසායයක් අදාළ ව්යාපාරෙය් ඒකාධිකාරයකට හිමිකම් පෑ, බදු වලින් නිදහස් ෙපෞද්ගලික 
ව්යවසායයකට ෙපරලමින්, රාජ්ය ව්යවසාය පතිසංස්කරණෙය්දී ආපසු ගමන් කිරීමක් සිදු කර ඇති බවය.  
 
ෙපත්සම්කරු තවදුරටත් 2004 ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව (පී 24) ෙකෙරහි විශ්වාසය තබමින් පකාශ කර 
සිටින්ෙන්, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙපෞද්ගලීකරණය එම අංශෙය් වැඩිදුර 
පතිසංස්කරණ අවශ්යව තිබියදී  ඵලය ෙලස බලාෙපොෙරොත්තු වූ අවම මිල සහ තරඟකාරීත්වය ලබා 
ෙනොතිබූ බවය. 2005 මැයි මස ෙකොළඹ ඉහළ ‘ඉන්ධන සැපයුම් මිල‘ පිළිබඳව පැමිණිලි කරමින් ‘ෙපෝෂක 
ෙමෙහයවන්නන්‘  විසින් පල කරන ලද දැන්වීමකද එම අදහස පල ෙකොට තිබුණි. (පී2)       
 
පසු කලකදී පර්ක් සභාපතිෙග් අනුපාප්තිකයා වූ 22 වන වගඋත්තරකරු වන නිහාල් අමරෙසේකර විසින්ද 
ෙපත්සම්කරුට කියාකාරී ෙලස සහෙයෝගය ලබා දී තිබුණි. අමරෙසේකරෙග් ෙසොයා බැලීම 
ෙනොතිෙබන්නට, ෙමම නඩුෙවහි ඉදිරිපත් කර ඇති ෙල්ඛන මිටි ගණන් ඉදිරිපත් ෙනොවනු ඇත. ෙමම 
අධිකරණය විසින් සිද්ධීන්හි අනුපිළිෙවල, අදාළ ෙල්ඛන සහ ඒවායින් සිදු කල හැකි අනුමානයන් මත 
පමණක් ෙයොමුවන බැවින්, අපවාදයට ලක් කල ගනුෙදනුව පිළිබඳ ඔහු විසින් සිදු කර ඇති විෂම 
පකාශයන් මම ෙමහි සඳහන් ෙනොකරමි. 
 
ෙපත්සම්කරුට 32 වන, 33 වන සහ 34  වන වගඋත්තරකරුවන් වශෙයන් පසුව එකතු කරන ලද මැදිහත් 
ෙපත්සම්කරුවන් 3 ෙදෙනකුෙග් සහාය ලැබී ඇත. 32 වන වගඋත්තරකරු වන සීමාසහිත ශී ලංකා නැව් 
සංස්ථා සමාගම (SLSCC) ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ෙකෙමොයිල් ෙකෝපෙර්ෂන් සමඟ 
සහෙයෝගීත්වෙයන් යුතුව ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ෙකොටස් සඳහා ලංසු ඉදිරිපත් කර 
ඇත. ඔවුන් පකාශ කරන ලද පරිදි, ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)  හි මුල් ලංසුව ඇමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය් ෙචව්ෙරොන් ෙකෝපෙර්ෂන්ට අයත් ෆුවල් ඇන්ඩ් මැරයින් මාකටින් (FAMM) සමඟ 
සහෙයෝගීත්වෙයන් යුතුව සිදු කර ඇත. ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)  හට ෙකටි ලැයිස්තුගත කිරීමට 
අවශ්ය පර්යන්තය වූ ලකුණු 70 ට ඉහළින් ලබා ගත හැකි වූෙය් ඉන්ධන සැපයීෙම් ෙවළඳෙපොල 
මූලිකෙයක් වූ ෆුවල් ඇන්ඩ් මැරයින් මාකටින් (FAMM) ෙග් විශ්වාසනීයත්වය මත රැඳීෙමන් පමණි. 
මූලික පර්යන්තය පසු කිරීෙමන් පසුව ඉදිරියට ලංසු තැබීෙම්දී, ෆුවල් ඇන්ඩ් මැරයින් මාකටින් (FAMM)  
සහ ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) සහෙයෝගීතාවෙයන් කටයුතු ෙනොකරන බව තාක්ෂණික ඇගයීම් 
කමිටුව ෙවත දන්වන ලද අතර, එෙසේ තිබියදී තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් සාවද්ය ෙලස ෙජෝන් 
කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි අනන්ය ලංසුවක් වශෙයන් ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි ලංසුව 
පිළිබඳව අඛණ්ඩව එහි මූල්ය හැකියාවන් සහ ව්යාපාරික කෙමෝපායයන් මත කටයුතු කර ඇති බව කියන 
ලදී. ‘ෆුවල් ඇන්ඩ් මැරයින් මාකටින් (FAMM)‘ හි ඉවත්වීම හා සමඟම කමිටුව විසින් ෆුවල් ඇන්ඩ් 
මැරයින් මාකටින් (FAMM) විශ්වාසනීයත්වය මත ආෙරෝපණය කරන ලද ලකුණු කපා දමා ෙජෝන් කීල්ස් 
ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ෙකටි ලැයිස්තුෙවන් ඉවත් කල යුතුව තිබුණි.   
 
ෙපත්සම්කරු සහ 22 වන ,  32 වන, 33 වන සහ 34 වන වගඋත්තරකරුවන් තවදුරටත් කියන ලද්ෙද්, 
ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි ලංසුව පිළිගත් පසුව ෙපොදු භාවිතා කිරීෙම් පහසුකම් ගිවිසුෙම් 
(CUF) ෙකටුම්පත ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි නියමය මත ජයසුන්දර විසින් සංෙශෝධනය කර, 
රජය, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව විසින් සියලුම ඉන්ධන සැපයුම් වලට 
ෙපොදු භාවිතා කිරීෙම් පහසුකම් භාවිතා කර සැපයීම් සිදු කරන බවට සහතික වන බවට පතිපාදන ඇතුලත් 
නව වගන්තියක් 8.2 වශෙයන් ඇතුලත් කරන ලද බවය. ෙමම වගන්තිෙය් පෙයෝග ෙකොටස වන්ෙන්, 
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ෙපෞද්ගලීකරණය කරන ලද ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ෙද්පල වලට ඇතුලත් ගබඩා 
ටැංකි වලට ෙපොදු භාවිතා කිරීෙම් පහසුකම සම්බන්ධ කර ඇති ෙහයින්, එකතු කරන ලද වගන්තිය මගින් 
විකල්ප ඉන්ධන සැපයුමක් සාර්ථක ෙලස වලක්වා,  ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)  හට දැනට හිමිව 
තිෙබන ඒකාධිකාරයක් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත ලබා දී ඇති බවය. ලංකා මැරයින් 
සර්විසස් ලිමිටඩ් මිලදී ගැනීම සඳහා වූ ඔවුන්ෙග් ලංසුව පතික්ෙෂේප කල පසුව, 32 වන වගඋත්තරකරු 
විසින් 2002 අංක 33 දරණ ෙපෙටෝලියම් නිෂ්පාදන (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 5 වන වගන්තිය යටෙත් 
ඉන්ධන සැපයිම ඇතුළුව ෙපෙටෝලියම් ෙබදා හැරීම සඳහා බලපතයක් ලබා ගන්නා ලදී. එම බලපතය මත 
වගඋත්තරකරුවන් නැව් සහ පධාන ඉන්ධන සැපයුම් භාවිතා කරමින් ෙවරෙළන් ඔබ්ෙබහි ෙපෙටෝලියම් 
සැපයීෙම් ෙමෙහයුම් ආරම්භ කරන ලදී.  ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ට අයත් ලංකා මැරයින් 
සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) එකී 8.2 වගන්තිෙය් විධිවිධාන අනුව, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය ෙමම 
ෙමෙහයුම් කිරීම වැළැක්වීමට කටයුතු කරන ලදී. නඩු කීම වාර ගණනාවක් සිදු වූ අතර, අවසානෙය් 
අභියාචනා අධිකරණය 2002 අංක 33 පනෙත් පතිපාදන අනුව අසංගත බවට සළකා, එම 8.2 වගන්තිය 
කපා හරින ලදී. 
 
එනයින් ෙපනී යන්ෙන් ෙපත්සම්කරු සහ ඉහත සඳහන් වගඋත්තරකරුවන් ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් 
(JKH) හි වාසියට ඒකාබද්ධ කර ලංසුව පිළිගැනීම ඇතුළු ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් සෑම පියවරක්ම විසංවාදයට ලක් කර ඇති බවයි. පධාන ෙචෝදනාව වූෙය් පර්ක් 
හි සභාපති පී. බී. ජයසුන්දර සහ ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි අධ්යක්ෂ එස්. රත්නායක (20 වන 
වගඋත්තරකාර) විසින් ඉතා සමීප ෙලස ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ට සාවද්ය පතිලාභ ලබා දීමට 
කියාකර ඇති බවයි. සංක්ෂිප්ත වශෙයන්, ෙපත්සම්කරු සහ 22 වන, 32 වන, 33 වන සහ 34 වන 
වගඋත්තරකරුවන් විසින් එම කරුණ පිළිබඳවම විභාග කල පාර්ලිෙම්න්තු රාජ්ය ව්යවසායක කමිටුව 
විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කල පහත දැක්ෙවන නිගමනයන් සම්මත කරමින් උප ෙයොදවා ඇත.  
 
 

“ෙමම ගනුෙදනුව, වැරදි ගණනාවක් සහිතව අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතියක් ෙනොමැතිව 
කියාත්මක වී ඇති පශ්නකාරී පටලැවිල්ලක් විදහා දක්වමින්, අෙශෝභන ෙලස රජයට අලාභ 
සහ සන්තාපකාරී වන පරිදි සිදු කර ඇති අතර, එබැවින් එය මුල පටන්ම නීතිය අනුව ශුන්ය 
සහ බල රහිත ෙව්.“ 
 
(2007.1.12 දිනැති හැන්සාඩ් වාර්තාව - පිටු අංක 35 බලන්න.) 

      
      
මා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කර ඇති පරිදි, කමිටුෙව් නිගමනයන් උපුටා දැක්වූවද, මා සෘජුවම 
පකාශ කල යුතුව ඇත්ෙත් අධිකරණය ඉදිරිෙය් විභාග වන විමර්ශනයන්ෙග් දෘෂ්ඨිෙකෝණය එයට වඩා 
ෙවනස් වන බවය. අප බල පවත්නා නීතිය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර, අභිෙයෝගයට ලක් කර ඇති 
විධායක කියාව සමපාර්ශවීය අරමුණක් ෙවනුෙවන් සහ නීතිෙය් අරමුණ ශුන්ය කර අභ්යාස කිරීමක් දැයි 
යන්න සහ එමගින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12 වන ව්යවස්ථාව යටෙත් වූ ෙපත්සම්කරුට සහ 
මහජනතාවට නීතිය යටෙත් පවත්නා සමාන ආරක්ෂාව අහිමි වී ඇත්දැයි ෙසොයා ගත යුතුය. එම 
දෘෂ්ඨිෙකෝණෙයන් මූලික ෙයොමු ගත වීම 1996 අංක 1 දරණ රාජ්ය ව්යවසාය පතිසංස්කරණ ෙකොමිසම 
පනත ෙකෙරහි වන අතර, ඒ අනුව ෙමම අභිෙයෝගයට ලක් කර ඇති විධායක කියාව ගනු ලැබ ඇත්ෙත් 
එවකට එහි සභාපති ජයසුන්දර විසිනි. 
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අ. 1996 අංක 1 දරණ රාජ්ය ව්යවසාය පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව 
 
වඩාත් ෙහොඳින් පර්ක් (PERC) යන ෙකටි ෙයදුෙමන් හඳුන්වනු ලබන ෙමම පනත, රජයට අයත් ඉන් 
පාලනය වූ මධ්යගතව දිෙවන ආර්ථිකයක සිට ෙපෞද්ගලික හිමිකම් දරණ ෙවළඳෙපොල මගින් දිෙවන 
ආර්ථිකයක් දක්වා වූ රාජ්ය ආර්ථික පතිපත්ති පගමනෙය් දියබස්නාවක් සළකුණු කරයි. ෙමම කියාවලි 
ෙපේක්ෂාවලිෙය් එක් ෙකළවරක ලක්ෂණය නිරූපණය වී ඇත්ෙත්, විෙශේෂිත වශෙයන් 1956 වර්ෂයට පසු 
කාලය තුල පෘථුල ජාතිය සතු කිරීෙම් වැඩසටහන සහ විශාල පමාණෙය් රාජ්ය වාණිජ ව්යවසායයන්හි 
රාජ්ය අයිතිය සහ / ෙහෝ පාලනය පැවරුෙමන් ඉවත් කිරීම පිළිබඳවය. ෙමම කියාවලිෙයන් එක් 
ෙකළවරක ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ඇති කිරීම සහ ස්ථාවර මිලක් ලබා දීම සඳහා වූ අතර, අෙනක් 
ෙකළවෙර් ෙවළඳෙපොල උෙද්යෝගීභාවය සහ තරඟකාරීත්වය පදනම් කර මහජනතාවට ෙහොඳම නිපැයුම 
අවම මිලකට ලබා දීමට බලාෙපොෙරොත්තු වීම විය. ෙමම කියාවලිෙය් ෙදෙකළවරින්ම අදහස් කෙළේ 
මහජනතාවට පතිලාභ සැළසීමය. එෙසේ ෙහයින් ෙමම නීතිය නිසිෙසේ කියාෙව් ෙයදවීම මගින් ඇතිවන 
මහජන යහපත සහ එම මහජන යහපත සුරැකීම සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 126 (1) ව්යවස්ථාව අනුව,  
ෙමම අධිකරණෙය් අධිකරණ බලය අයැදීම සඳහා වූ ෙපත්සම්කරුෙග් නීත්යානුකූල තත්වය විසංවාදයට 
ලක් කරමින් වගඋත්තරකරුවන් නගා ඇති විෙරෝධතා අවසංකල්පනය වී ඇති බැවින් සහ දූරදක්ෂි 
ෙනොවන බැවින්, මම එම විෙරෝධතා පතික්ෙෂේප කරමි.  
 
අලාභ ලබමින් තිබූ ව්යවසායයන් පිළිබඳව මුලදී තත් කාර්ය පදනමක් මත කරන ලද රාජ්ය අයිතිය 
පැවරුෙමන් ඉවත් කිරීම සඳහා වූ කියාවලිය, 1995.3.1 දින ජනාධිපතිනිය විසින් පිහිටුවන ලද විෙශේෂ 
කාර්ය සාධන බලකාය විසින් අර්ථානුරූපී ෙලස විස්තර කරමින් රාජ්ය ව්යවසාය පතිසංස්කරණ 
වැඩසටහන ෙලස නම් කර විධිමත් කරන ලදී. වඩාත් අවශ්ය වූ ෛනතික පැතිකඩක් ලබා දීම සඳහා ෙමම 
පතිසංස්කරණ වැඩසටහන තව දුරටත් වැඩි දියුණු කරන ලද්ෙද්, පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ඉහත සඳහන් කර 
ඇති 1996 අංක 1 දරණ පනත පනවමින් ‘පර්ක්‘ ෙකොමිසම ස්ථාපිත කිරීෙමනි. එමගින්, විධායක අභිමතය 
මත රැඳී පැවතුන රාජ්ය ව්යවසාය පතිසංස්කරණය, නීතිෙයන් හසුරුවනු ලබන කියාවලියක් වී තදින් 
නීතිමය වශෙයන් කටයුතු කල යුතු වූ විෂයක් බවට පත් විය. පනෙත් 4 වන වගන්තිය යටෙත් තරමක් 
සෘජුව සහ සාධාරණව දක්වා ඇති ‘පර්ක්‘ හි කාර්යයන් සහ අරමුණු පහත පරිදි ෙව්.  
 

“ෙකොමිසෙම් කාර්යභාරය වනුෙය් රාජ්ය ව්යවසාය පතිසංස්කරණය කිරීෙම්දී පහත දැක්ෙවන 
අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා රජයට උපෙදස් දීම සහ සහාය දැක්වීමය.“ 
  
(අ) රෙටහි ආර්ථික සංවර්ධනය ෙපෝෂණය කරවීම සහ සංවර්ධනය ෙව්ගවත් කරවීම; 
(ආ) ආර්ථිකෙයහි කාර්යක්ෂමතාවය සහ තරඟකාරිත්වය වර්ධනය කිරීම; 
(ඇ) නව තාක්ෂණය සහ විෙශේෂඥතාවයන් අත්පත් කර ගැනීම මඟින් තරඟකාරී 

පදනමක් මත ජාත්යන්තර ෙවළඳෙපොලට පෙව්ශ වීම සහිතව නිෂ්පාදනය සහ ෙසේවා 
ඉහළ දැමීම; 

(ඈ) පාග්ධන ෙවළඳෙපොල සංවර්ධනය කිරීම, පුළුල් පදනමක් ඇති කිරීම සහ දීර්ඝ 
කාලීන ෙපෞද්ගලික ඉතිරි කිරීම් ඒක රාශි කිරීම ; 

(ඉ) ෙපෞද්ගලික අංශය අභිෙපේරණය කිරීම; 
(ඊ) සමාජ න්යාය පතයට වඩාත් ෙහොඳින් ෙයොමුවීෙම් හැකියාව ලබා දීම සඳහා රජෙය් 

ආදායම් වර්ධනය කිරීම; (අවධාරණය කර ඇත.) 
 
ෙමම පතිපාදන වලින් පත්යක්ෂ වන්ෙන් ‘පර්ක්‘ හි භූමිකාව සීමාසහිත වන බවත්, රජෙය් හිමිකාරිත්වය 
පැවරුෙමන් ඉවත් කිරීම ඇතුළුව බලාෙපොෙරොත්තු වන රාජ්ය ව්යවසාය පතිසංස්කරණය කිරීෙම්දී රජයට 
උපෙදස් දීම සහ සහාය වීම සඳහා එයට නීතිය මගින් සීමා කිරීම් සිදු කර ඇති බවත්ය. පාලනය කරනු 
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ලබන විධිවිධාන අනුව උපෙදස් දීම සහ සහාය වීම 4 වන වගන්තිය මගින් පකාශ කර ඇති බැවින්, එයින් 
අත්යවශෙයන්ම ඉන්පසුව වැටහී යන්ෙන් පැවරුෙමන් ඉවත් කිරීම ඇතුළුව රාජ්ය ව්යවසාය 
පතිසංස්කරණය කිරීම ‘පර්ක්‘ හි උපෙදස් සහ සහාය ෙනොමැතිව රජයට කල ෙනොහැකි බවය. 
 
එම වගන්තිෙය් සටහන් කර ගත යුතු තවත් ලක්ෂණයක් නම්, ‘පර්ක්‘ හි සියලුම අරමුණු මූලික වශෙයන් 
මහජනතාවට යහපතක් ඇති කරලීම අදහස් කර ඇති බවය. 5.1 වගන්තිෙයන් ‘පර්ක්‘ ෙවත පැවරී ඇති 
පහත දැක්ෙවන විෙශේෂිත රාජකාරිෙයන් තවදුරටත් ෙමම කියාවලිෙය් මහජන මූල්ය වැඩි දියුණු ෙව්.  
 

“රාජ්ය ව්යවසායයන් පතිසංස්කරණය කිරීෙම්දී පතිපත්ති සහ වැඩසටහන් පිළිබඳව මහජන 
කැපවීම සංවර්ධනය කිරීෙම් අෙප්ක්ෂාෙවන්, එම රජෙය් පතිපත්ති සහ වැඩසටහන් පිළිබඳව 
මහජනයා තුළ දැනුවත්භාවය ඇති කිරීම සඳහා රජයට සහාය වීම.“ 

 
පැවරුෙමන් ඉවත් කිරීම ඇතුළුව රාජ්ය ව්යවසාය පතිසංස්කරණය කිරීම කිසිම විෙටක අඳුරු සහ ලිස්සා 
යන සුළු තත්වයකට පහත වැටිය ෙනොහැකිය. නීතිය මගින් විධි නිෙයෝග කර ඇත්ෙත්, එහි 
නීත්යානුකූලභාවය සහ අයිතිය සහතික වීම සඳහා මහජන උනන්දුවක ආවරණයක් සහිත 
විනිවිදභාවෙයන් යුතු කියාවලියක් විය යුතු බවය.  මහජන උනන්දුවට අදාළ වූ නඩුවක්ය යන්න සහ 
ෙපත්සම්කරුෙග් නීත්යානුකූල තත්වයට අදාළව ෙගන ඇති විෙරෝධතාවය මම පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් ෙමම 
පදනම මතය. ෙමම විෙරෝධතාවය ආර්ථික කියාමාලාවක පුළුල් තිරයක් මත අපවාදයට ලක්ව ඇති 
ගනුෙදනුෙව් වැදගත් බව ෙනොසලකා හැර ඇතිවා පමණක් ෙනොව, ඉහත දක්වා ඇති නීතිෙය් වැදගත් 
ලක්ෂණයන්ද ෙනොසලකා හැර ඇත.  
 
මම දැන් අපවාදයට ලක්ව ඇති ෙපොදුෙව් ඉන්ධන සැපයීම යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන ගනුෙදනුවට අදාළ 
පතිසංස්කරණය පිළිබඳව විභාග කිරීමට ෙයොමු ෙවමි.   
 
 
ආ. ඉන්ධන සැපයීෙම් සීමා ලිහිල් කිරීම   
   
නැංගුරම් දැමූ ෙහෝ ෙවරෙළන් ඔබ්ෙබහි වරාෙය් නවතා ඇති  නැව් වලට සමුද ෙපෙටෝලියම් ඉන්ධන 
සැපයීෙම් ෙසේවාව ෙපොදුෙව් ඉන්ධන සැපයීම යනුෙවනු හඳුන්වනු ලබන නැව් ගමනාගමනයට අදාළ 
ෙමෙහයුමකි. සිංගප්පූරුව වැනි මධ්යගතව පිහිටි වරායයන්, ඔවුන්ෙග් ඉන්ධන සැපයීෙම් ධාරිතාවය වැඩි 
කර, අති විශාල පරිමාණෙය් විෙද්ශ විනිමය ආදායම් ජනනය කර ෙගන ඇත. ෙකොළඹ වරාය පධාන 
ෙපෙළේ ෙපර අපර දිග ෙනෞකා මාර්ග වලට සමීපව ඇති එහි අද්විතීය සහ වාසි සහගත භූෙගෝලීය පිහිටීමක 
තිබියදී, ෙමහි ඇති අති විශාල වාසිෙයන් ඵල ලබා ගැනීමට අෙපොෙහොසත්ව ඇත. එය වැළැක්වීමට ෙහේතු වූ 
පධාන කරුණක් වශෙයන් දක්වා ඇත්ෙත්, 1961 අංක 28 දරණ පනතින් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාවට ඉන්ධන සැපයුම් කිරීම ඇතුළුව සම්පුර්ණෙයන් ඛනිජ ෙතල් ෙවළදාම් සහ කර්මාන්ත අංශෙය් 
ලබා දී ඇති ඒකාධිකාරයයි. ෙමය ඉහත දක්වා ඇති පරිදි 1956 ට පසු කාල වකවානුෙව්දී ජාතිය සතු 
කිරීෙම් කියාවලිෙය් එක් අංගයක් විය. ඉන්ධන සැපයුම් සිදු කරන ලද්ෙද් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාවට සම්පුර්ණෙයන්ම අයත්ව තිබූ ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් මගින් එයට අයත්ව තිබූ ගබඩා 
කිරීෙම් ටැංකි 12 කින් සහ ෙඩොල්ෆින් නැංගුරම්ෙපොල සහ දකුණු ජැටිය එකිෙනකට සම්බන්ධ කල නල 
ජාලයක් භාවිතා කරමිනි. ෙමම සැපයුම් ජාලය පසුව ෙපොදු භාවිතාකරන්නන්ෙග් පහසුකම (CUF) 
යනුෙවන් හඳුන්වනු ලැබූ අතර, එය ෙකොළඹ වරාය පරිශය තුළ පිහිටා ඇත.  
 
ඉන්ධන සැපයුම් කිරීෙම් සීමා ලිහිල් කිරීම සඳහා වූ සම්පූර්ණ කියා පිළිෙවල නාවික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යවරයා විසින් 2000.5.24 දින ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශෙය් ඇතුලත් ෙව්. එමගින් 
ෙකොළඹ ඉන්ධන සැපයුම් කිරීෙම් ඉතා ඉහළ මිල සහ සීමාසහිත සැපයුම පිළිබඳව දක්වමින්, ෙපෞද්ගලික 
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අංශය විසින් ආෙයෝජනය කරමින් ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා සැපයීම සඳහා උනන්දු කරවන ෙලසට 
නිර්ෙද්ශ කර ඇත. ෙමම අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශෙය් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  හි 
ෙකොටස් විකිණීම පිළිබඳව කිසිදු සඳහනක් සිදු කර ෙනොමැත.     
 
අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් ෙමම අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය 2000.6.22 දින ෙවනත් අමාත්යවරුන් කිහිප 
ෙදෙනකු විසින් සිදු කරන ලද නිරීක්ෂණ සමඟ සළකා බලා, ඒ මත ෙමම කරුණ සම්බන්ධෙයන් වාර්තා 
කිරීම සඳහා නිලධාරි කමිටුවකට ෙයොමු කිරීමට තීරණය කරන ලදී. ෙමම නිලධාරි කමිටුව මුදල්, වාරි 
මාර්ග සහ බල ශක්ති අමාත්යාංශ සහ පර්ක් හි ෙල්කම්වරුන්ෙගන් සමන්විත විය. 2000.8.1 දිනැති ෙමම 
කමිටු වාර්තාව එම දිනයම දරණ නාවික කටයුතු සම්බන්ධ අමාත්යවරයාෙග් අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශයක් 
සමඟ අමාත්ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලදී.  
 

කමිටු නිලධාරීන්ෙග් නිර්ෙද්ශයන් පහත සඳහන් පරිදි ෙව්.  
 
“(අ) ඉන්ධන සැපයුම් අංශය ලිහිල් කර, සීමාසහිත පාර්ශවයන් කිහිපයකට ෙකොළඹ 

වරාය හැර ශී ලංකාෙව් වරායන් සහ ශී ලාංකීය ෙද්ශීය සමුද තීරෙය් ඉන්ධන 
සැපයුම් ෙසේවා ෙමෙහය වීම සඳහාත්; 

 
(ආ) ඉහත 3 වන වගන්තිෙය් දක්වා ඇති පරිදි,  විවෘත ෙටන්ඩර් කියාවලියක් මගින් 

ෙද්ශීය සම ෙකොටස් සහභාගිත්වය සහිතව අවශ්ය තාක්ෂණික සහ මූල්ය හැකියාව 
සහ ඉන්ධන සැපයීෙම් පලපුරුද්ද සහිත ආෙයෝජකයින්ෙගන් සමුද ඉන්ධන 
ආනයනය කිරීම සහ අෙලවි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත් කැඳවීමට පවතින හැකියාව 
පිළිබඳ පර්ක් විසින් ෙසොයා බැලීම; 

 
(ඇ) ශී ලංකා රජය විසින් ෙතෝරා ගනු ලබන ෙමෙහයවන්නන්ෙගන් ශී ලංකා ෙද්ශීය 

සමුද තීරෙය් ඔවුන්ෙග් ව්යාපාර කටයුතු කිරීම ෙවනුෙවන් බලපත ගාස්තුවක් අය 
කිරීම; 

 
(ඈ) 1971 අංක 52 දරණ ෙවළද නාවික කටයුතු පනත අනුව, නාවික කටයුතු අංශයට ශී 

ලංකාෙව් ෙද්ශීය සමුද තීරය ඇතුලත ඉන්ධන සැපයුම් කියාකාරකම් නියාමනය 
කිරීමට සහ නිරීක්ෂණය කිරීමට බලය පැවරීම; 

 
(ඉ) ඒ අනුව ‘පර්ක්‘ විසින් ආරම්භක පියවර සිදු කිරීම සහ අනුගමනය කල යුතු කියා 

පිළිෙවල පිළිබඳව අමාත්ය මණ්ඩලයට නිර්ෙද්ශයන් සිදු කිරීම.“ 
 
ෙමහිදී සටහන් කර ගත යුතුව ඇත්ෙත්, කමිටුව විසින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලැබ ඇත්ෙත් වරාය ඇතුලත ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  හි ඒකාධිකාරය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා පරීක්ෂාකාරී අවතීර්ණ 
වීමක් සඳහාත්, ෙකොළඹ වරාෙයන් පිටත ඉන්ධන සැපයීම සඳහා බලපත 3 ක් නිකුත් කිරීෙමන් එම අංශය 
ලිහිල් කිරීමටත්ය. ෙමම කියාවලිය පිළිබඳව ‘පර්ක්‘  විසින් නිර්ෙද්ශයන් කල යුතුව තිබුණි. ‘පර්ක්‘ හි 
අධ්යක්ෂ ඇතුලත් කමිටුව විසින් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  හි ෙකොටස් විකිණීම නිර්ෙද්ශ 
ෙනොකල බව කැපී ෙපෙනන සිද්ධියකි.  
 
නාවික කටයුතු අමාත්යවරයා 2002.8.1 දිනැති තම අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශෙය් නිරීක්ෂණයන් ෙදකකට 
යටත්ව නිලධාරි කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශයන් වලට එකඟ විය. එනම්: 
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“ෙමම පසුබිම හමුෙව් කමිටු වාර්තාව සම්බන්ධ පහත දැක්ෙවන නිරීක්ෂණයන් අමාත්ය 
මණ්ඩලෙය් සැළකිල්ල සඳහා මම ඉදිරිපත් කරමි.  
  
1.  ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත ලබා දී ඇති ඒකාධිකාරය එක් 

වර්ෂයකට සීමා කල යුතු අතර, එම කාලය තුලදී ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම සම්පූර්ණ කල යුතුය.  

 
2. ශී ලංකාෙව් ඉන්ධන සැපයීෙම් අංශෙය් ෙවළදාමට ඇතුළු වන නවකයින්හට 

ෙකොළඹ වරාය ආසන්නතම පෙද්ශය ඇතුලත්ව ශී ලංකාෙව් ෙද්ශීය සමුද තීරය 
ඇතුලත ඉන්ධන සැපයීම් විකිණීමට අවස්ථාව සළසා දිය යුතුය. 

 
මා දක්වා ඇති නිරීක්ෂණයන්ට යටත්ව, කමිටු නිලධාරීන්ෙග් නිර්ෙද්ශයන් සඳහා අමාත්ය 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය පතමි. “ 

 
අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් 2000.8.1 දින එම කරුණ සළකා බලා අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශෙය් සඳහන් 
ෙයෝජනා වලට අනුමැතිය ලබා දුන් අතර, නාවික කටයුතු අමාත්යවරයාට ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කිරීමට උපෙදස් ලබා ෙදමින් නියම කරන ලදී.  
 
එනයින් අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද ඉන්ධන සැපයුම් අංශය පතිසංස්කරණය කිරීම 
පියවර කිහිපයකින් සමන්විත සැලසුමකි. ආරම්භක පියවර ෙලස ‘පර්ක්‘ විසින් ෙකොළඹ වරාෙයන් පිටත 
ඉන්ධන සැපයීම සිදු කිරීම සඳහා අර්පනය කිරීමට සහ සැපයුම්කරුවන් 3 ෙදෙනකුට බලපත පදානය 
කිරීම සිදුෙව්. ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම සම්පුර්ණ කල යුතු වන 
වර්ෂ එකක කාලය ඇතුලත ෙකොළඹ වරාය තුළ ඉන්ධන සැපයීෙම් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) හි ඒකාධිකාරය ෙනොකඩවා පවත්වා ගැනීම සිදු ෙකෙර්. ෙමම තරඟකාරී කියාවලිෙයන් 
ජාත්යන්තර ආරක්ෂක සහ පාරිසරික  පමිති වලට අනුකූලව එම අංශයට අවශ්ය වූ විෙශේෂඥතාවය ලැෙබ් 
යයි අෙප්ක්ෂා කරන ලද අතර, අවසානෙය්දී ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  ෙපෞද්ගලීකරණය 
කිරීම සම්පූර්ණ වූ පසුව සම්පූර්ණ අංශයම ලිහිල් බවට පත් වනු ඇත. ශී ලංකා රජයට එයින් ලැෙබන 
පතිලාභ පිළිබඳව නිලධාරි කමිටු නිර්ෙද්ශයන් 3(ඩී) ෙඡ්දෙය් දක්වා ඇති අතර, එහි පහත සඳහන් පරිදි 
කියෙව්. 
 

“ෙමමගින් ශී ලංකා රජයට ලැෙබන පතිලාභ වශෙයන් අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් ෙද්ශීය සමාගම් 
වලින් ඉහළ ආදායම් බදු අයකර ගැනීම මගින් බදු ආදායම වර්ධනය කර ගැනීමටත්, සහ 
රැකියා අවසථ්ාවන් ජනනය කිරීමටත්ය. එයට අමතරව ශී ලංකා රජය විසින් ශී ලංකාෙව් 
ෙද්ශීය සමුද තීරය භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් බලපත ගාස්තුවක් අය කරනු ඇත.“  

 
 
ඇ. උද්ෙද්සිත ෙලස නිලධාරී කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශයන් මත සහ අමාත්ය මණ්ඩලය අනුමත කර ඇති පරිදි 

අමාත්යවරයාෙග් නිරීක්ෂණයන් පදනම් කර ගනිමින් ජයසුන්දර විසින් සභාපතිත්වය දැරූ ‘පර්ක්‘ 
විසින් සිදු කරනු ලැබූ කියාවන් 

 
ෙපත්සම්කරු විසින් තම නඩුෙවහි ඉදිරිෙයන්ම තබා ඇත්ෙත් ‘පර්ක්‘ විසින් කරනු ලබන ඕනෑම කියාවක්  
ඉහත දැක්ෙවන පරිදි අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය අනුව කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ සහ අමාත්යවරයාෙග් 
නිරීක්ෂණ වල සාරනිර්ෙද්ශය ඇතුලත පමණ කල යුතුව තිබුණු බවය. ජයසුන්දර විසින් ඔහුෙග් දිවුරුම් 
පකාශෙය් 8 වන ෙඡ්දෙය් ෙමම ෙල්ඛන වල සහ අමාත්ය මණ්ඩල තීරණෙය් අන්තර්ගතය පිළිගනු ලැබ 
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ඇත. එබැවින් ඔහු විසින් ‘පර්ක්‘ හි කාර්යය ෙලස පහත දැක්ෙවන අනු පිළිෙවල අනුව කියාවලි 3 
පිළිබඳව අමාත්ය මණ්ඩලයට නිර්ෙද්ශයන් කිරීම පිළිබඳව සම්පූර්ණ වශෙයන් ෙහොඳින් දැන සිටිෙය් යයි 
අප විසින් උපකල්පනය කල යුතු ෙව්.  
 

(i) ආරම්භක පියවර ෙලස, ෙකොළඹ වරාය හැර ෙද්ශීය සමුද තීරය ඇතුලත ඉන්ධන 
සැපයීම සඳහා බලපත 3 ක් නිකුත් කිරීමට විවෘත ෙටන්ඩරයක් මගින් ෙටන්ඩර් 
කැඳවීෙම් කියාවලිය 

 
(ii) ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් කියාවලිය සහ ඉහත (i) න් අෙප්ක්ෂිත පරිදි, අඩ වශෙයන් 

සීමා ලිහිල් කල ආධිපත්යය ෙමෙහයවා ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ට 
ලබා දී ඇති ඒකාධිකාරය වර්ෂ  එකක කාලය ඇතුලත ඉවත් කිරීම 

 
(iii) ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙමන් පසුව ඉහත (ii) 

න් බලාෙපොෙරොත්තුව ඇති පරිදි ඉන්ධන සැපයීෙම් ෙසේවාවල සම්පුර්ණ වශෙයන් සීමා 
ලිහිල් කල ආධිපත්යය ෙමෙහයවීම 

 
නිසැකවම, වැඩි දියුණු වූ ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා ආධිපත්යයක් ලබා දී, නාවුක අංශෙය් වර්ධනයක් 
ඇතිවීමට සහ ඉහළ විෙද්ශ විනිමය ඉපයීමක් සහ වැඩි බදු ආදායම් ඵලයක් ලබා ගැනීමට තුඩු දිය හැකි 
ඉහත දක්වා ඇති, නුවණින් සැළකිය යුතු වූ කරුණු පිළිබඳව ‘පර්ක්‘ විසින් අමාත්ය මණ්ඩලයට කිසිදු 
නිර්ෙද්ශයක් සිදු කර ෙනොමැත.  
 
ඉහත සඳහන් කර ඇති අමාත්ය මණ්ඩල තීරණෙය් ෙවනස්වීමක්ද සිදුව ෙනොමැත. ඒ ෙවනුවට, එකී 
අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයට අනුකූලව කටයුතු කරන බව අඟවමින්, ‘පර්ක්‘ විසින් එය මගින්ම ෙසොයා ගත් 
මාර්ගයක් අනුව වන කියා පිළිෙවතක් අනුගමනය කර ඇති අතර, මම එය දැන් විමර්ශනයට ලක් කරමි.  
 
2001.10.28 දින ‘පර්ක්‘ විසින් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙමෙහයුම්කරුවන්හට වරායද ඇතුළුව ෙද්ශීය සමුද 
තීරෙයහි ශී ලංකාෙව් සමුද ඉන්ධන ෙවළඳෙපොලට සහභාගි වීම සඳහා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන ෙලසට 
ආරාධනා කරමින්, දැන්වීමක් පල කරන ලදී. නිකුත් කරනු ලබන බලපත සංඛ්යාව පිළිබඳව සීමාවක් 
ෙනොතිබූ බව ෙමම දැන්වීෙමහිද සඳහන් කර තිබුණි. ෙමම දැන්වීම අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයට පටහැනි 
බැවින්, ඒ පිළිබඳව මම ෙමහි ෙකටි සටහනක් තැබිය යුතුය. මූලික වශෙයන් බලපත තුනක් පමණක් 
නිකුත් කල යුතු බවත්, සහ පළමුවන වර්ෂෙය් ෙසේවා සැපයිය හැක්ෙක් ෙකොළඹ වරාෙයන් පිටතදී පමණක් 
බවත් නිලධාරි කමිටුව නිර්ෙද්ශ කර තිබුණි.  
 
වඩාත් සැළකිය යුතු ෙලස, බලපත නිකුත් කිරීම සඳහා ෙපත්සම්කරු විසින් ෙපත්සෙම් 6 වන ෙඡ්දෙයහි 
අයැද ඇති නව නීතිමය ආධිපත්යයක් අවශ්ය බව 2002 හි අංක 33 දරණ ඛනිජ ෙතල් නිෂප්ාදන (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනෙත් ඇතුලත්ව ඇත. ෙමම සම්පකාශය ජයසුන්දර විසින් ඔහුෙග් දිවුරුම් පකාශෙය් 5 වන 
ෙඡ්දය මගින් පිළිගනු ලැබ ඇත. 2002 හි අංක 33 දරණ පනත පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත කරනු ලැබ 
කථානායක විසින් 2002.12.17 වන දිනදී සහතික කරනු ලැබ ඇත. එබැවින් ෙයෝජනා ෙගන්වීම සඳහා 
නීතියට වර්ෂයකට ෙපර සිට දැන්වීම් කිරීම නිශ්ඵලභාවය නිරූපණය කරන්නක් විය. ‘පර්ක්‘ විසින් ඒවා 
විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්යාංශයට ෙයොමු කිරීම හැර, ඉහත සඳහන් දැන්වීමට ආනුශාංගික වශෙයන් 
ලද ෙයෝජනා පිළිබඳව එයට අනුව කියා කර ෙනොමැති බව ෙපනී යයි. ෙකොළඹ වරාෙයන් පිටතදී ඉන්ධන 
සැපයුම් ෙසේවා සැපයීෙම් ෙමෙහයුම් කටයුතු පිළිබඳව ආරම්භෙය්දී බලපත තුනක් නිකුත් කල යුතුය යන 
අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය අනුව අවශ්ය වූ කියාවලියට ජයසුන්දර විසින් අවශ්ය පරිදි නිර්ෙද්ශයක් සිදු කර 
ෙනොමැත.  
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ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ෙකොටස් 90% ක් මිලදී ගැනීම සඳහා උනන්දුව දැක්වීෙම් 
පකාශ කැඳවමින් ‘පර්ක්‘ විසින් 2002.2.8 දින තවත් දැන්වීමක් පල කරන ලදී. උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශ 
2002.2.21 දින ෙහෝ ඊට ෙපර ඉදිරිපත් කල යුතුව තිබුණි. එම දැන්වීම පල කරන ලද්ෙද් ශී ලංකා රජය 
ෙවනුෙවන් බව දැන්වීෙම් සඳහන් කර තිබුණි. ඉහත සඳහන් අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය මගින් අමාත්ය 
මණ්ඩලය එවැනි උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශ කැඳවීමට ‘පර්ක්‘ ෙවත අනුමැතිය ලබා දී ෙනොතිබුණු බව 
සටහන් කර ගත යුතුය. නිලධාරී කමිටුෙව් (‘පර්ක්‘ හි අධ්යක්ෂ ඇතුළු) ෙයෝජනාව වූෙය් ඉන්ධන සැපයුම් 
ෙසේවා සැපයීම සඳහා බලපත නිකුත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ‘පර්ක්‘ විසින් නිර්ෙද්ශයන් කල යුතු බවය. 
අමාත්යවරයාෙග් නිරීක්ෂණය වූෙය් නිකුත් කරනු ලබන බලපත සඳහා විධිවිධාන අනුව අඩ වශෙයන් සීමා 
ලිහිල් කල ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා සැපයීෙම් ෙමෙහයුම් කියාවට නැංවීෙමන් වර්ෂ 1 ක් ඇතුලත ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙපෞද්ගලීකරණය සම්පූර්ණ කල යුතු බවය. කලින් ෙකොටෙසහි 
වචනයක් පාසා මවිසින් උපුටා දක්වන ලද අමාත්යවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ගැන ‘පර්ක්‘ හි පාර්ශවෙයන් 
ෙගන ඇති කිසිම කියාවක සඳහනක් ෙනොමැති වීම සැළකිය යුතු කරුණකි.  ලංකා මැරයින් සර්විසස් 
ලිමිටඩ් (LMSL) ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් කියාවලිය, ෙපෞද්ගලික ෙමෙහයුම්කරුවන්ට ෙකොළඹ 
වරාෙයන් පිටත ඉන්ධන සැපයීම සඳහා බලපත දීෙම් ෙයෝජනා කමය සාර්ථක ෙලස කියාවට නැංවීෙමන් 
පසුව විය යුතුය යන සාධාරණ ෙහේතුව මත ෙමම අත්හැරීම සිදු කර ඇත. මිල අඩු කිරීම සහ වැඩි දියුණු 
කල ෙසේවාවන් සමඟ තරඟකාරිත්වය සඳහා මග සැළසීමට අවශ්ය වූ සාර්ථක ෙලස ෙමෙහයවන බලපත 
ෙයෝජනා කමයක් ලබා දීම අමාත්ය මණ්ඩලය අනුමත කල අරමුණව තිබියදී, පිළිෙගන ඇති පරිදි 
ඒකාධිකාරයක් ඇතිව සිටි ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙපෞද්ගලීකරණය කරනු ලබන 
අවස්ථාවක් වනු ඇතැයි නිලධාරි කමිටුව ෙහෝ අමාත්යවරයා විසින් කිසිම විෙටක බලාෙපොෙරොත්තු වූවා 
විය  ෙනොහැකිය. සීමා ලිහිල් කිරීම සඳහා වූ කියාවලිය දියාරු කිරීම සඳහා, පකටව ෙපෙනන පුළුල් 
තලයක් සහිතව දැන්වීම් පල කිරීම, අවශ්ය වූ ෛනතික යාන්තණය කප්පාදු කර එම අවසථ්ාෙව්දී කියාවට 
නැංවිය ෙනොහැකි ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙපෞද්ගලීකරණය කඩිනම් කරවීම සඳහා 
ෙයොමු වූ ‘පර්ක්‘ විසින් ෙයොදා ෙගන ඇති වැඩපිළිෙවල ෙමම දෘෂ්ඨිෙකෝණෙයන් බැලිය යුතු වන්ෙන් අඩ 
අඳුෙර්ය. අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයට පටහැනි ෙමම කියාව ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා ලබා දීෙම් ඒකාධිකාරය 
සත්ය වශෙයන් තවදුරටත් අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යන ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 
ෙකොටස් මිලදී ගැනීම සිදු කල හැකි මිලදී ගන්නාට පක්ෂපාත තත්වයක් ෙපන්වීය. ෙමම උපකල්පනය 
තවදුරටත් සනාථ වන්ෙන්, ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) විසින් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) හි ෙකොටස් මිලදී ගැනීම අර්පනය කිරීෙමන් පසුව,  ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ෙවත 
වාසිදායක අයුරින් ජයසුන්දර විසින් එකඟ වන ලද  ෙපොදු භාවිතාකරන්නන්ෙග් පහසුකම (CUF) 
ගිවිසුෙමහි ෙකටුම්පත සංෙශෝධනය කිරීම ෙහේතුෙවන් (ෙමය පසු අවස්ථාවක “අපගමනය“ යන මැෙයන් 
සළකා  බැෙලනු ඇත.) ඉන්ධන සැපයීෙම්දී ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) විසින් ලබා ගත් 
නමුත්, ඉන්පසු ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි පාලනය යටෙත්දී තරඟකාරීත්වය කපා හල බැවිනි.  
 
ෙපත්සම්කරු සහ අමරෙසේකර විසින්  ඉදිරිපත් කිරීම් ගණනාවක සඳහන් කර ඇති පරිදි, ජයසුන්දර ඔහු 
විසින්ම “සම්පාදන පරිපාටිෙය් සඵලතාවය වැඩි දියුණු කිරීම ....“ යනුෙවන් නිකුත් කර ඇති 1999.11.29 
දිනැති අංක එෆ්අයිඑන් 358(4) රාජ්ය මුදල් චකෙල්ඛයට පටහැනි ෙලස ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) හි ෙකොටස් විකිණීම සඳහා නිර්ෙද්ශයන් කිරීෙම් කාර්යය සඳහා ඔහු විසින් අමාත්ය මණ්ඩලය 
අනුමත කල ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයක් පිහිටුවීම පැහැර හැරීම නිසා ජයසුන්දර විසින්ම එම චකෙල්ඛ 
විධිවිධාන උල්ලංඝනය කර ඇති බවය. තවදුරටත් ඉදිරිපත් කර ඇත්ෙත් ෙටන්ඩර් ලියවිලි එනම් උනන්දුව 
දැක්වීෙම් පකාශ (EOI) සහ ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් (RFP), අමාත්ය මණ්ඩලය මගින් අනුමත කල 
ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයක් සහ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් මගින් අනුමත කල යුතුව තිබුණු බවය. ෙමම 
අවස්ථාෙව්දී, තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් පමණක් පත් කර තිබූ අතර, දින අනුපිළිෙවල අනුව උනන්දුව 
දැක්වීෙම් පකාශය සහ ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව පත් කිරීමටත් ෙපර නිකුත් 
කර තිබූ බව ස්ථාපිත විය.   
 



11 

 

සම්පාදන කියාවලිෙය් විනිවිදභාවය, සාධාරණභාවය සහ අවංකත්වය සහතික වීම සඳහා අමාත්ය 
මණ්ඩලය විසින් අනුමත කල ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයක් සහ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් පත් කිරීම 
අවශ්යතාවයකි. එම මාර්ෙගෝපෙද්ශයන් සහ චකෙල්ඛ ෙවළුම් ගණනාව මගින් රැක ගත යුතු යයි 
අෙප්ක්ෂිත ගිවිසුම් පකාර කියාවලියකදී,  මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම අංගයන් ෙදකක් ෙව්. ජයසුන්දර 
විසින් අමාත්ය මණඩලය මගින් අනුමත කල ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයක් පත් කිරීම පැහැර හැරීම පිළිබඳව 
පහසුෙවන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කර ඇත්ෙත්, රජෙය් ෙකොටස් විකිණීෙම්දී එවැනි මණ්ඩලයක් 
පත් කිරීෙම් පාෙයෝගික තත්වයක් ෙනොතිබුණ බව පදනම් කිරීෙමනි. එය එෙසේ නම්, ඔහුෙග් එම 
පාෙයෝගික තත්වය ඔහුෙග්ම චකෙල්ඛයට පටහැනිය. එය එෙසේ සිදුව තිබියදී, අමාත්ය මණ්ඩලය මගින් 
අනුමත කල ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයක් පත් කිරීම, 32 වන වගඋත්තරකරු විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති 
විනිවිදභාවය ෙනොමැතිකම සහ අසතුටුදායක ෙලස සැළකීම වැනි කටුක දුක් ගැනිවිලි වලට සහන 
සැළසීෙම් යාන්තණයක් වනු ඇත. තවද, එමගින් ලංසු ඇගයීෙම් කියාවලිය අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
දැනගැනීමට සැළැස්වූ බවට තහවුරු ෙකෙරන අතර,  ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) සමඟ 
‘ගනුෙදනුව ගහණය කර ගැනීමට‘ ජයසුන්දරට ඉඩ ලබා ෙනොදී, අමාත්ය මණ්ඩලය මගින් විකිණීම කල 
යුතු ආකාරය පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීමට හැකි වනු ඇත.  
 
තවදුරටත්, ෙටන්ඩර් ලියවිලි තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් සහ අමාත්ය මණ්ඩලය අනුමත කල ෙටන්ඩර් 
මණ්ඩලයක් විසින් සකස් කරනු ලැබුෙව් නම්, ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් (REP) හි 4.4.1 ෙඡ්දෙය් ඇතුලත්ව 
තිෙබන තදබල ෙලස වැරදි සහගත වූ සාවද්ය පකාශ මගහැරිය හැකිව තිබුණි. පශ්න කිරීමට බදුන්ව ඇති 
ඉඩම පිළිබඳව සළකා බැලීෙම්දී, ෙමම ෙඡ්දෙය් සඳහන්ව ඇත්ෙත් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 
දැනට එම ඉඩෙම් සින්නක්කර අයිතිය දරන බවත්, එය ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  ෙවත 
පැවරීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ෙගන ඇති බවත්ය. ෙමම පකාශය සම්පූර්ණෙයන්ම 
සාවද්ය ෙව්. පශ්න කිරීමට බදුන්ව ඇති ඉඩම සම්බන්ධව 1979 අංක 51 දරණ ශී ලංකා වරාය අධිකාරය 
පනෙත් 2(3) වගන්තිය යටෙත් අමාත්යවරයා කර ඇති නිෙයෝගය අනුව, සත්ය වශෙයන්ම ෙකොළඹ 
වරායට අයත් පමාණෙයන් අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක් වූ ඉඩමක් බව ෙපත්සම්කරු විසින් සනාථ 
කර ඇත. පසු අදියරකදී ඉඩම පිළිබඳ අංගයන් වැඩිමනත් ෙලස සළකා බලනු ලැෙබ්.  
 
ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ෙකොටස් විකිණීෙම්දී, ජයසුන්දර සහ ‘පර්ක්‘ විසින් ගන්නා 
ලද පියවරයන් ඉහත සඳහන් ෙහේතු දැක්වීම මත කිසිම ආකාරයකින් අමාත්ය මණ්ඩල තීරණෙයන් 
නිෙයෝග කරන ලද්දක් ෙනොවන බවත්, එය බලාත්මක කර ඇති කියාවලියට පත්යක්ෂ ෙලසම පටහැනි වූ 
කියාවක් බවත් මම නිගමනය කරමි. අනුගමනය කර ඇති කියා පරිපාටිය ජයසුන්දර ඔහු විසින්ම නිකුත් 
කර ඇති චකෙල්ඛයටද පටහැනිය.  
 
ජයසුන්දර විසින් ඔහු කියා කර ඇති ආකාරය පිළිබඳව ඔහුෙග් දිවුරුම් පකාශෙය් 10(ඩී) ෙඡ්දෙය් පහත 
පරිදි විස්තර කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත.  
 

“1996 අංක 1 දරණ රාජ්ය ව්යවසාය පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභා පනෙත් 5(ටී) වගන්තිෙය් 
පතිපාදන සළසා ඇති පරිදි, පර්ක් රජෙය් නිෙයෝජිතයකු වශෙයන් කටයුතු කර ඇති අතර, 
එයට ඉන්ධන සැපයුම් ෙවළඳ කටයුතු සීමා ලිහිල් කිරීෙම් කාර්යෙය්දී අර්ථාන්විත පරිපාටි 
අනුගමනය කිරීමට බලය පැවරී තිබුණි. “ 
 

ඔහු විසින් විශ්වාසය තබා ඇති පර්ක් පනෙත් 5(ටි) වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙව්.  
 
“එෙසේ අනුමත කරනු ලැබ ඇත්නම්, යම් කරුණක් ෙහෝ ගනුෙදනුවක් සඳහා ශී ලංකාෙව්දී සහ 
විෙද්ශයන්හි රජෙය් නිෙයෝජිතයකු වශෙයන් කටයුතු කිරීමටය. (අවධාරණය ෙකොට ඇත.)“ 
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ඔහු ෙමයින් “ඉන්ධන සැපයීෙම් ෙවළදාෙම් සීමා ලිහිල් කිරීම සඳහා“ අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය 
ෙනොමැතිව ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) විකිණීම සඳහා පියවර ගත් බව ව්යංගෙයන් 
අඟවනවා විය හැකිය. ඉහතින් සටහන් කර ෙගන ඇති පරිදි, ෙපෞද්ගලික අංශයට බලපත නිකුත් කිරීම 
මගින් ඉන්ධන සැපයීෙම් ෙවළඳාෙම් සීමා ලිහිල් කිරීම සඳහා පර්ක් විසින් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කල යුතු 
බවට, අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් නිගමනය කරන ලද බව නිවැරදිය. ඉහත විශ්ෙල්ෂණෙයන් ෙහලි වන 
පරිදි, ජයසුන්දර විසින් ෙමම ‘සීමා ලිහිල් කිරීෙම්‘ කියාවලිය ශීත ගබඩාවක තබා (අකීයව පෙසක තබා) 
ඒකාධිකාරයට අත ෙනොතබා, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් 
කියාවලිෙය්දී ශීඝගාමී ෙව්ගෙයන් විරුද්ධ අතට ගමන් කර ඇත. එම කාර්යෙය්දී, ඔහු තමන් විශ්වාසය 
තබා ඇති 5(ටී) වගන්තියට පටහැනිව , ඔහුට අනුමැතිය දී ඇති ආකාරයට කටයුතු කිරීම පැහැර හැරීම 
මගින් අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයට අත්යන්ත වශෙයන් විරුද්ධ වූ කියාවලියක ෙයදී ඇත.  
 
 
ඈ.  ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ෙකොටස් ඇගයීම 
 
ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ෙකොටස් ඇගයීම පධාන තක්ෙසේරුකරු විසින් 1993.7.2 දින 
සිදු කර ඇත. ජයසුන්දර විසින් 2002.2.6 දින ඇගයීෙම් යාවත් කාලීන කල අනුවාදයක් ඉල්ලා පධාන 
තක්ෙසේරුකරුට ලිපියක් යැවීය. පධාන තක්ෙසේරුකරු විසින් 2002.5.7 දිනැති ලිපිය මගින් පිළිතුරු ලබා 
ෙදමින්, වත්කම් ඇගයීම සම්පූර්ණ කිරීමට ආසන්න බවත්, එය සතියක් ඇතුලත නිම කල හැකි බවත්, 
ඔහුෙග් නිලධාරීන්ට ෙමම කාර්යය සඳහා අමාත්ය මණ්ඩලය අනුමත කල පරිදි දිරිදීමනා ෙගවීමකට 
හිමිකම් ඇති බැවින්, එය ෙගවන ෙතක් ව්යාපාරික ඇගයීම ආරම්භ කල ෙනොහැකි වී ඇති බවත් පවසා 
ඇත.  අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති පරිදි එම ෙගවීම සනාථ කරන ෙමන් ඔහු 
ජයසුන්දරෙගන් ඉල්ලා සිට ඇත. සැළකිය යුතු ෙලසට, ජයසුන්දර එම ලිපියට පිළිතුරු සැපයුෙව් නැත. ඒ 
ෙවනුවට, ඔහු ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  හි ව්යාපාරික ඇගයීමක් 2002.5.28 දිනට ෙපර 
සිදු කරන ෙලසට 2002.5.15 දිනැති ලිපිය මගින් ඩීඑෆ්සීසී බැංකුෙවන් ඉල්ලා සිටින ලදී. ජයසුන්දර විසින් 
ෙම් සඳහා  ජීඑස්ටී සහ එන්එස්එල් සමඟින් රුපියල් 750,000/- ක මුදලක් කිසිදු මැසිවිල්ලකින් ෙතොරව 
ඩීඑෆ්සීසී බැංකුවට ෙගවන ලදී.  එවිටම පැන නගින පශ්නය වනුෙය්, එක් රජෙය් නිලධාරියකුට 
දිරිදීමනාවක් ෙගවීමට පැකිෙලන රජෙය් නිලධාරිෙයකු විසින් ෙපෞද්ගලික බැංකුවකට ත්යාගශීලී වන්ෙන් 
ෙකෙසේද? යන්නයි. පධාන තක්ෙසේරුකරු සමඟ එම කරුණ සම්බන්ධෙයන් ඉදිරියට කටයුතු ෙනොකිරීම 
පිළිබඳව ජයසුන්දර විසින් ඉදිරිපත් කර  ඇති එකම ෙහේතුව වූෙය්, “ෙකටි කාලයක් ඇතුලත පධාන 
තක්ෙසේරුකරු විසින් ව්යාපාරික ඇගයීමක් ලබා ෙදනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කිරීම සිදු කල හැකි කරුණක් 
ෙනොවූ බවය.“ (ඔහුෙග් දිවුරුම් පකාශෙය් 12 ෙක් ෙඡ්දය අනුව) ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව පවා පර්ක් විසින් 
ඇගයුම් ලබා දීම සඳහා කඩිනම් කරවනු ලැබ ඇත. ඉමහත් පශ්නයක් පැන නගින්ෙන්, ජයසුන්දර විසින් 
කාෙග් කාර්යයක් අවසන් කල යුතු කාල සීමාවක් අනුව කටයුතු කර ඇතිද? යන්න පිළිබඳවය.  ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  හි ෙකොටස් විකිණීම සඳහා නිර්ෙද්ශ සකස් කිරීමට ෙහෝ අමාත්ය 
මණ්ඩලය විසින් පර්ක් ෙවත බලතල ලබා දී ෙනොතිබුණි. අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් කියා කිරීමට බලය 
ලබා දී ඇති එකම කරුණ වූෙය්, ඉහත දක්වා ඇති පරිදි පර්ක් විසින් සඵල ෙලස ශීත කාමරෙය් (අකීයව) 
තබා තිබූ ෙකොළඹ වරාෙයන් පිට ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා සැපයීෙම් සීමා ලිහිල් කිරීම සඳහා වූ අනුමත 
කරන ලද කියාවයි. එබැවින් ඔහුෙග් හදිසි කියාව පර්ක් පනත අනුව විධායක බලය නීත්යානුකූලව අභ්යාස 
කිරීමට සත්තකින්ම එය පදනම් ෙනොවූ අතර, එය අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයට පටහැනි වූවකි.  
 
ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  හි ෙකොටස් විකිණීම සඳහා විෙශේෂ ඉල්ලීමක් ෙනොමැතිව 
ජයසුන්දරට අමාත්ය මණ්ඩලයට නිර්ෙද්ශයක් කිරීමට අවශ්ය වූෙය් වුවද, නිසි කියාමාර්ගය වූෙය් 
පූර්වෙයන් ඉල්ලා ඇති පධාන තක්ෙසේරුකරුෙග් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  හි වත්කම් 
පිළිබඳව ඇගයීමක් ලබා ගැනීම වූ අතර, සතියක් ඇතුලත එය සූදානම් විය හැකිව තිබුණි. ඔහු ෙමම 
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ඇගයීම ලබා ගැනීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයක් අනුව පධාන තක්ෙසේරුකරුට හිමිකම ඇති 
දිරිදීමනා ෙගවීම සඳහා වගකීම භාර ගැනීෙමන් වැලකී මඟ හැරිෙය්ය. සාර්ථක ෙලස එම කියාවලිය 
අත්හිටුවා, ඔහු තමන් විසින්ම ෙපෞද්ගලික බැංකුවක් ෙතෝරා ෙගන අෙප්ක්ෂිත සම්පූර්ණ මුදලම ෙගවා 
දැමීය. ෙමය රාජ්ය අංශෙය් සම්පාදනය පිළිබඳ මූලික පිළිගත් මතයන්ට සම්පූර්ණෙයන් පටහැනිය. ඔහු 
බලාෙපොෙරොත්තු වූ ව්යාපාරික ඇගයීම ඔහු විසින් තනිවම නිර්මාණය කර ගත්තකි. ඩීඑෆ්සීසී විසින් ලබා 
දුන් ව්යාපාරික ඇගයීම පදනම් කර ෙගන, ජයසුන්දර විසින් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  හි 
ෙකොටස් 90 % ක් සඳහා ලංසු තැබීෙම් අවම මිල තදබල විෙව්චනයට ලක් වීම පදනම් වී ඇත්ෙත්, ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  හි ෙපෞද්ගලීකරණය සඳහා වර්ෂ 4 ක මූල්ය කාර්ය සාධනය පදනම් 
කර ෙගනය. 2005/2006 වාර්ෂක වාර්තාවට අනුව ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  හි ලාභ 
ෙමහි පහත දැක්ෙවන සංඛ්යාවන් විය.   
 

2002/2003 -      508,735,000 

2003/2004 -      267,802,000 

2004/2005 -      575,035,000 

2005/2006 -   1,106,992,000  

      2,458,564,000     

 
එනයින්, ෙපත්සම්කරු සහ අමරෙසේකර ෙපන්වා ෙදන්ෙන්, වර්ෂ 4 ක කාලයක් තුල ෙකොටස් මිලදී ගැනීම 
සඳහා වැය කල මුදලට ෙදගුණයකට වැඩි පමාණයක් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  හි 
ව්යාපාර ලාභ උපයා ඇති බවය. එය පමණක්ම ඇගයීම සිදු කිරීම තදබල ෙලස ෙදෝෂ සහගත බවට වූ 
ෙපත්සම්කරුෙග් සහ අමරෙසේකරෙග් විෙව්චන පිළිබඳ විශ්වාසනීයත්වයක් ලබා ෙදයි.  
 
ඩීඑෆ්සීසී විසින් භාවිතා කර තිබූ කමය වන්ෙන් වර්ෂ 15 ක අනාගත කාලයක් සඳහා පක්ෂිප්ත වට්ටම් කල 
මුදල් පවාහයයි. අමරෙසේකර ඔහුෙග් ඉදිරිපත් කිරීම් වල විදහා දැක්වූෙය්, ෙමය ව්යාපාර කියාකාරකම් වල 
ස්වභාවය සහ විෙශේෂෙයන් නිශ්චල ෙද්පල ඉහළ පමාණයන් (ෙකොලඹ වරාය තුල අක්කර 8 කට වැඩි) 
සැළකිල්ලට ගත් විට එම ඇගයීෙම් පදනම වැරදි සහගත ගණනය කිරීමක් බවය. නිශ්චල ෙද්පල කිසිම 
විෙටක, ෙමහි එය සිදු කර ඇති ආකාරෙයන් අගය කල ෙනොහැකිය. නිශ්චල ෙද්පල වල ඇගයීම ලැබිය 
යුතුව තිබුෙණ් පධාන තක්ෙසේරුකරුෙගන් වන අතර, ජයසුන්දර විසින් පරීක්ෂාකාරී ෙලස එය ලබා ගැනීම 
මඟහැර ඇත. සැළකිය යුතු අංගයක් වන්ෙන්, ෙමම නඩු තීන්දුෙව් කලින් ෙඡ්දයක දීර්ඝ ෙලස විස්තර කර 
ඇති සීමා ලිහිල් කිරීෙම් කියාවලිෙය් පමාදය නිසා ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  හට 
ෙනොකඩවා ඉන්ධන සැපයුම් අංශෙය් ඒකාධිකාරය භුක්ති විඳීමට හැකි වීමය. ජයසුන්දර විසින් සත්ය 
වශෙයන්ම ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි අර්පනය පිළි ගැනීෙමන් පසු, ෙපොදු භාවිතා 
කරන්නන්ෙග් පහසුකම් ගිවිසුමට 8.2 වගන්තිය එකතු කිරීම මගින්, ඒකාධිකාරය අඛණ්ඩව පැවතීමට මග 
පාදා දුන්ෙන්ය. 
 
ෙපත්සම්කරු විසින් ෙපත්සෙමහි  22 වන ෙඡ්දෙය් ඉහත සඳහන් කරුණු ෙදකම හුවා දක්වන, රාජ්ය 
ව්යවසාය කමිටු වාර්තාෙව් (ෙකෝප්) 12 වන ෙඡ්දය උපුටා දක්වා ඇත. ෙපත්සෙමහි උපුටා දක්වා ඇති එකී 
ෙඡ්දය පහත පරිදි ෙව්. 
 

“ආනුශංගික වශෙයන්, ඉහත ඒකාධිකාර නියාමිතිය පිළිබඳව අභිෙයෝග කල විට ඩීඑෆ්සීසී 
බැංකුව රු. 1,200,000,000/- ක් වූ ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  හි ඔවුන්ෙග් 
‘ව්යාපාරික ඇගයීම‘ පතික්ෙෂේප කර, ඔවුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිෙය් ‘ශුද්ධ වත්කම් ඇගයීමක්‘ 
නම් ඔවුන්ට අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක් වූ ඉඩම ඇගයීම සඳහා වෘත්තීය නිශ්චල ෙද්පල 
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ඇගයුම්කරුවකුෙග් ෙසේවය ලබා ගත හැකිව තිබූ බව සනාථ කරමින් ‘ඒකාධිකාරයක‘ පදනම 
මත ඔවුන්ෙග් ‘ව්යාපාරික ඇගයීම‘ රු. 2,400,000,000/- ක් බව ලිඛිතව සනාථ කරන ලදී. “  

 
අධිකරණෙය් දිවුරුම පකාශයක් ෙගොනු කල ‘ඩීඑෆ්සීසී‘ හි නිෙයෝජිත විසින් ෙපත්සෙම් 22 වන ෙඡ්දෙය් 
සඳහන් සම්පකාශවලට නිශ්චිත පිළිතුරක් ලබා දීෙමන් වැලකී සිටිෙය්ය. එම අවස්ථාගත තත්වය යටෙත්, 
ඇගයීම සාධාරණීකරණය කිරීම අෙප්ක්ෂා කරමින් ‘ඩීඑෆ්සීසී‘ ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කර තිබූ ලිඛිත 
ඉදිරිපත් කිරීම් සැළකිල්ලට ගැනීම අවශ්ය ෙනොෙව්. ඇගයීම ලබා ගැනීම සඳහා වූ මූලිකව අමාත්ය 
මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ෙනොතිබුණු ජයසුන්දරෙග් කියා කලාපය පිළිගත් පරිපාටිවලට පටහැනිව, 
ඔහුෙග්ම අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා විසඳිය ෙනොහැකි හදිසියකින් යුතුව, අමාත්ය මණ්ඩලයට පර්ක් 
පනත යටෙත් නීත්යානුකූල බලය ආභාස කිරීෙමන් ෙහොඳින් සළකා බලන ලද උපෙදස් සහ නිර්ෙද්ශ ලබා 
දීෙමන් ඉතා දුරස්ථ විය.  
 
 
ඉ. තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුෙව් ඇගයීම සහ ලංසු තබන්නන්ෙග් අවසන් ෙත්රීම් සිදු කිරීම්   
 
තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව පත් කරන ලද්ෙද් සම්පූර්ණෙයන්ම ජයසුන්දරෙග් නිර්ෙද්ශ කිරීම මත, 
එවකට මහාභාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් සී. රත්වත්ත විසිනි. ෙමම සමස්ථ කියාවලිෙය් කැපී ෙපෙනන 
අංගයක් වූෙය්, ජයසුන්දර  විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද  සෑම ෙල්ඛනයක්ම පමාදයකින් සහ පශ්න කිරීමකින් 
ෙතොරව රත්වත්ත විසින් අනුමත කර අත්සන් කර තිබීමයි.  
 
ඉදිරිපත් කර තිබූ උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශ 17 ක් සමාෙලෝචනය කිරීම සඳහා තාක්ෂණික ඇගයීම් 
කමිටුව 2002 මාර්තු 8 සහ 27 වන දිනයන්හි රැස් විය. ස්ථර ෙදකක ලකුණු දීෙම් කමයක් ෙම් සඳහා 
භාවිතා කරන ලද අතර, ලංසු තබන්නන්ෙග් ශුද්ධ වත්කම් පදනම් කර ඔවුන්ෙග් මූල්ය හැකියාවන් සඳහා 
ලකුණු 60 ක් ආෙරෝපණය කර, ඉන්ධන සැපයුම් පලපුරුද්ද සහ එම අංශෙය් අෙනකුත් 
විශ්වාසනීයත්වයන් සඳහා ලකුණු 40 ක් ආෙරෝපණය කරන ලදී. ඒ අනුව, ලකුණු 70 කට ඉහළ ලකුණු 
හිමිකර ගත් ලංසු තබන්නන්, ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ෙකටි ලැයිස්තුගත කරන ලදී. 
 
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ෙචව්ෙරොන් ෙකෝපෙර්ෂන්ට අයත් ෆුවල් ඇන්ඩ් මැරයින් මාකටින් (FAMM) 
සමඟ සහෙයෝගීත්වෙයන් ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)  විසින් උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශය ඉදිරිපත් 
කර ඇත. පතික්ෙෂේප කල ලංසුවක් ඉදිරිපත් කල පාර්ශවයක් වූ 32 වන වගඋත්තරකරු විසින් ලංසුවක් 
ඉදිරිපත් කර ඇත්ෙත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ෙකෙමොයිල් ෙකෝපෙර්ෂන් සමඟ සහෙයෝගීත්වෙයනි. 
ෙමම උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශ ෙදකම තවත් හතර ෙදෙනකු සමඟ ෙකටි ලැයිස්තු ගත කරන ලදී. 32 
වන එකතු කල වගඋත්තරකරු ෙග් නඩුව වී ඇත්ෙත්, මූල්ය හැකියාව සඳහා ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් 
(JKH)  හට සමස්ථ ලකුණු 60 ම ලබා ගැනීෙම් හැකියාව තිබුණ නමුදු, ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)   
හට ඉන්ධන සැපයීෙම් පලපුරුද්ද ෙනොතිබුණ බැවින් ඉන්ධන සැපයුම් අංශෙය් ෙවළඳෙපොල පධානියා 
සමඟ සහෙයෝගීත්වය ෙනොතිබුණා නම්, නිසැකෙයන්ම එයට ලකුණු 70 සීමාව පසු කිරීමට ෙනොහැකි වනු 
ඇති බවය. ෙකටි ලැයිස්තු ගත කර ඇති ලංසු තබන්නන්ෙග් ෙයෝජනා සමාෙලෝචනය කිරීමට තාක්ෂණික 
ඇගයීම් කමිටුව 2002.6.6 දින රැස් වී ඇත. එදින රැස්වූ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් වාර්තා කර 
ඇත්ෙත්, ‘ෆුවල් ඇන්ඩ් මැරයින් මාකටින් (FAMM)‘ විසින් ‘ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)‘ සමඟ 
ලංසු ෙනොතබන නමුත්, තාක්ෂණික උපෙද්ශන ගිවිසුමකට ඇතුලත් වන බවය. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ඉදිරිපත් කිරීම වී ඇත්ෙත්, එම අවස්ථාෙව්දී ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ලකුණු 70 සීමාෙවන් 
නිසැකෙයන්ම පහළ වැෙටන ෙහයින්, ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ව ෙකටි ලැයිස්තුෙවන් ඉවත් 
කර තිබිය යුතු බවය. 32 වන එකතු කල වගඋත්තරකරු ෙචෝදනා කරන්ෙන් ෙවනස්කම් සහිත 
සැළකිල්ලක් තිබූ බවත්, ඉදිරිපත් කල අනුෙද්ශ ඇතුලත ඒකාධිකාරයක් ලබා දීමට ෙනොහැකිව තිබියදී, 
සහ වර්ෂ 8 ක ඒකාධිකාරයක් ඉල්ලා සිටි ෙකමෙනෝල් ෙකෝපෙර්ෂන් සහෙයෝගීතාවෙය් ඉල්ලුම්කරු වූ 
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ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි ලංසුව පතික්ෙෂේප කල යුතුව තිබියදී, තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව 
විසින් තවදුරටත් ලංසුව ඇගයීම සිදු කල බවය. තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු වාර්තාෙව් ඇමුණුම 1 හි වන 
උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශ සාරාංශය 32 වන එකතු කල වගඋත්තරකරුෙග් ඉදිරිපත් කිරීම් උසුලා තබයි. 
‘ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)‘ හි උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශය සාරාංශ ගත කර ඇත්ෙත් මුල් 
සහෙයෝගිතාකරු වශෙයන් වූ ‘ෆුවල් ඇන්ඩ් මැරයින් මාකටින් (FAMM)‘ සමඟ ෙව්. 10 වන අංගෙය් 
පහත පරිදි සඳහන් ෙවයි.              
 

“නම :  ෆුවල් ඇන්ඩ් මැරයින් මාකටින් (FAMM) / ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) 
ලිමිටඩ් 

ෙතොරතුරු සැපයීම :   ආකෘතිය ඒ   - ඔව් 
     ආකෘතිය බී  - ඔව් 
 
පධාන ව්යාපාරික කියාකාරකම් : ඉන්ධන ෙතල් සහ සමුද ලිහිසි ෙතල් අෙලවි කිරීම 
 
පිරිපහදුවට අවතීර්ණ වීම:  ඔව් 
ටැංකි සපයන සමාගමක්ද:  ඔව්“ 
 
ඉන්ධන සැපයුම් ෙමෙහයුම් කටයුතු ෙකෙරන ස්ථානය : ඇමරිකාව, යුෙරෝපය, එක්සත් අරාබි 

එමීර්, සිංගප්පූරුව, තායිලන්තය 
ඇතුළු ආසියාව 

 
අමුණා ඇති ලකුණු පතිකාව අනුව, ඉහත දක්වා ඇති ඇගයීෙම් හුවා දක්වා ඇති ඉන්ධන සැපයුම් අංශෙය් 
‘ෆුවල් ඇන්ඩ් මැරයින් මාකටින් (FAMM)‘ හි තද විශ්වාසනීයත්වය මත ෆුවල් ඇන්ඩ් මැරයින් මාකටින් 
(FAMM) / ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ලිමිටඩ් සබඳතාවය උපරිම ලකුණු 100 ලබා ෙගන ඇත. 
පිළිෙගන ඇති පරිදි, ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හට තනිවම එම විශ්වාසනීයත්වය සඳහා හිමිකම් 
කිව ෙනොහැකිය.  
 
අමාත්ය මණ්ඩලය පත් කල ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයක් පත් කිරීම පැහැර හැරීම සම්බන්ධෙයන් ෙපත්සම්කරු 
සහ අමරෙසේකර විසින් සිදු කර ඇති විෙව්චනයන්ට වඩාත් ශක්තිය එකතු වන්ෙන්, තාක්ෂණික ඇගයීම් 
කමිටුෙව් වැඩ පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීමට ජයසුන්දර හැර ෙවනත් කිසිවකු ෙනොසිටි බැවිනි. තාක්ෂණික 
ඇගයීම් කමිටු වාර්තාෙව් පහත දැක්ෙවන ෙඡ්දය මගින් තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව සමස්ථ වශෙයන් 
ජයසුන්දරෙග් මග ෙපන්වීම යටෙත් වූ බව ෙපන්නුම් කරයි.  
 

“2002 මැයි 28 වන දිනට ලැබිය යුතු ෙයෝජනා කැඳවීෙම් ඉල්ලීම් අනුව ලැබී ඇති ෙයෝජනා 
සමාෙලෝචනය කර, ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවළඳෙපොල හුවමාරුෙව් මූල්ය ලංසු ඉදිරිපත් කිරීම 
සඳහා ඉඩ ෙදනු ලබන පාර්ශවයන් ෙකටි ලැයිස්තු ගත කිරීම සඳහා තාක්ෂණික ඇගයීම් 
කමිටුව 2002 ජූනි 6 වන දින රැස්විය.“ 

 
ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවළඳෙපොල හුවමාරුෙව් මූල්ය ලංසු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඉඩ ෙදනු ලැබූ පාර්ශවයන් 
ෙකටි ලැයිස්තුගත කිරීම සමස්ථ කියාවලිය සැලසුම් කර අනුගමනය කරන ලද්ෙද්, පැහැදිලි ෙලස 
ජයසුන්දර විසින් බව, ඔහුෙග්ම පසුව වූ සිද්ධීන් වලින් අනාවරණය වන අතර, එම අවස්ථාෙව්දී ෙකොටස් 
විකිණීම පිළිබඳ කරුණ අමාත්ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් ෙනොෙකරුණු අතර, පිළි ෙගන ඇති පරිදි එම 
පියවෙර්දී අමාත්ය මණ්ඩලය අනුමත කල ෙටන්ඩර් මණ්ඩලය ෙනොපැවතුණි.  
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මූලික සීමාවන්ෙගන් නිදහස් වීම සඳහා ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) විසින් ‘ෆුවල් ඇන්ඩ් මැරයින් 
මාකටින් (FAMM)‘ හි විශ්වාසනීයත්වය පිළිබඳ කරුණු පමණක් භාවිතා කල බවට සහ ‘ෆුවල් ඇන්ඩ් 
මැරයින් මාකටින් (FAMM)‘  සමඟ සහෙයෝගීතාවය නියම වශෙයන් අදහස් ෙනොකල බවටත් වූ 32 වන 
එකතු කල වගඋත්තරකරුෙග් විෙව්චනයන්, සම්පුර්ණෙයන්ම ෙවනත් ෙපෙදසකින් ලැබී ඇති 
ෙල්ඛනයකින් ශක්තිමත් ෙවයි. ෙපත්සම්කරු විසින් නඩුෙවහි පසු අවස්ථාවකදී, රත්නායක විසින් ෙජෝන් 
කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)  ෙවනුෙවන් ආෙයෝජන සහන සඳහා ඉදිරිපත් කල ඉල්ලුම් පත් පිළිබඳ පී 36 
සහ පී 37 දරණ ෙල්ඛන ආෙයෝජන මණ්ඩලෙයන් ලබා ෙගන ඇත.  
 
ඉහත සඳහන් උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශ සමාෙලෝචනය කල තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුෙව් රැස්වීමට දින 
7 කට කලින් 2002.3.20 දිනැතිව ආෙයෝජන මණ්ඩල නීතිෙය් 17 වන වගන්තිය අනුව ‘නව 
ආෙයෝජනයක්‘ සඳහා රත්නායක විසින් බදු සහන ඉල්ලුම් පතක් ඉදිරිපත් කර ඇත. ඉල්ලුම්පත ආකෘති 
පතෙය් 1(එ) තීරුෙව් ‘සහෙයෝගතාකරුවන්ෙග් විස්තර‘ යටෙත් ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) නම 
පමණක් සඳහන්ව එහි ලිපිනය 130, ග්ලැනී වීදිය, ෙකොළඹ 2 වශෙයන් සඳහන් කර ඇත. සැළකිය යුතු 
ෙලස, ෙවනත් සහෙයෝගීතාකරුවකු ෙහෝ විෙද්ශ ආෙයෝජකයකු පිළිබඳ එහි සඳහනක් ෙනොමැත. 
තවදුරටත් සැළකිය යුතු පරිදි ෙයෝජිත ආෙයෝජනෙයහි ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 
විස්තර සියල්ලක්ම එහි නම සඳහන් ෙනොකරමින් ඇතුලත් කර ඇත. ආෙයෝජනය කරනු ලබන ස්ථානෙය් 
ලිපිනය වශෙයන් දක්වා තිබුෙන් අංක 69, ෙවොල්ස් පටුමග, ෙකොළඔ 15 යන්න වන අතර, එය ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  හි ලිපිනය ෙව්. ආෙයෝජනයට අවශ්ය ඉඩම් පමාණය වශෙයන් දක්වා 
ඇත්ෙත් නඩුෙවහි සැළකිය යුතු ෙලස දක්වා ඇති ෙකොළඹ වරාය ඇතුලත පිහිටි නියත වශෙයන් අක්කර 8 
රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක ඉඩම් පමාණය ෙව්. ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  විසින් භාවිතා කල 
වසර 40 ක් පරණ ටැංකි 12 ක්ද ඇතුලත්ය. රත්නායක විසින් ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) 
ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කර ඇති ඉල්ලුම්පත සත්ය වසන් කරමින් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එහි කිසිදු 
ස්ථානයක, එයින් අදහස් කර ඇත්ෙත් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  අත්පත් කර ගැනීමට 
බව සඳහන් කර ෙනොමැත. එහි ව්යාජ ෙලස, ආෙයෝජන සහන ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා 
ඉදිරිපත් වූ නව ආෙයෝජනයක් යයි සඳහන් කර ඇත. ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් දෘෂ්ඨිෙයන් වඩාත් සැළකිය 
යුතු  ‘ෆුවල් ඇන්ඩ් මැරයින් මාකටින් (FAMM)‘ සහෙයෝගිතාවය අත්හැර තිබීම පිළිබඳව පැහැදිලිව 
ස්ථාපිත කරනුෙය් 32 වන එකතු කල වගඋත්තරකරු විසින් කියාපා ඇති එම ෙව්ලාෙව්දීම ඉදිරිපත් කල 
උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශෙය් ‘ෆුවල් ඇන්ඩ් මැරයින් මාකටින් (FAMM)‘ ඇතුලත් කිරීම ලකුණු 70 
සීමාෙවන් ඔබ්බට පැන ගැනීම සඳහා ෙයොදා ගත් වංචා සහගත උපකමයක් පමණක් බවය.   
 
සැළකිල්ලට ගත යුතු තවත් අංගයක් වන්ෙන්, ‘ෆුවල් ඇන්ඩ් මැරයින් මාකටින් (FAMM)‘ 
සහෙයෝගිතාවය පිළිබඳව අවනිෙයෝජනයක් සිදු කර උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශය ෙකටි ලැයිස්තුගත 
කිරීමට ෙපර පවා අක්කර 8 ක ඉඩමද ඇතුළු සියලුම බාධක වලින් පැන ගනිමින් ‘ගනුෙදනුව කඩා ගත 
හැකිවීම‘  ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)  හි රත්නායක විසින් නියත වශෙයන් දැන සිටීෙම් පදනම 
පිළිබඳවය. එය සර්ව ශුභවාදී අනුමානයක්ද? නැතෙහොත් ෙපත්සම්කරු සහ අමරෙසේකර විසින් කියන ලද 
පරිදි සම්පූර්ණ ගනුෙදනුව ජයසුන්දර සහ රත්නායක අතර සැලසුම් කර තිබූ නිසාද? පසුව වූ සිද්ධීන්ෙගන් 
වඩාත් අනුමාන කල හැකි වන්ෙන් පසුව කියන ලද්ද යයි තතු ෙහලි කරනු ඇත.   
 
ආෙයෝජන මණ්ඩල ඉල්ලුම්පත පිළිබඳ සිදුවීම් ෙපළ ෙනොකඩවා කර ෙගන යාෙම්දී, 2002.7.11 දිනැති 
ලිපිය මගින් ආෙයෝජන මණ්ඩලය දැනුම් දී ඇත්ෙත් ආෙයෝජන සහන සඳහා වූ ෙජෝන් කීල්ස් 
ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි ඉල්ලුම්පත අනුමත කර ඇති බවත්, වර්ෂ 3 ක කාලයක් සඳහා ආදායම් බදු 
අයකිරීමක් ෙනොවන බවත්ය. ඉන්පසුව 4 වන සහ 5 වන වර්ෂ සඳහා ආදායම් බදු 10 % ක් වන බවත්, ඊට 
පසුව එය 15 % ක් වන බවත් සඳහන්ය. අමරෙසේකර විසින් ෙපන්වා දී ඇති පරිදි ෙමම කියාවලිෙය් 
උපහාසාත්මක කියමන වන්ෙන් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට අයත් වූ  ලංකා මැරයින් සර්විසස් 
ලිමිටඩ් (LMSL)  බදු ෙගවූ ව්යවසායයක් වීමය. 2000/2001 වර්ෂෙය්දී එය රුපියල් මිලියන 318 ක් ලාභ 
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උපයන ලද අතර, රුපියල් මිලියන 163 ක්  ආදායම් බදු වශෙයන් ෙගවා ඇත. අපවාදයට ලක් කල ෙමම 
අභ්යාසය මගින්, ලාභ ලබන, බදු ෙගවන රාජ්ය ව්යවසායයක් බදු වලින් නිදහස් ෙපෞද්ගලික ව්යවසායයක් 
බවට පත් කර ඇති බවට වූ අමරෙසේකරෙග් විෙව්චනය ඉතා ෙහොඳින් තහවුරු වී ඇත. එෙහත් අනුමත කල 
අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය අනුව, සීමා ලිහිල් කිරීෙම් කියාවලිෙය් අරමුණ වූෙය් ඉන්ධන සැපයීෙම් 
කටයුතුවල ධාරිතාවය වර්ධනය කර, එමගින් රජයට ආදායම් වැඩි කර දීමය. 
 
බදු සහන පදානය කල ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් ලිපිෙය් දිනය 2002.7.11 ව තිබියදී, ඊට පසු දිනම එනම් 
2002.7.12 දින ජයසුන්දර විසින් හදිසිෙය් යවන ලද ලිපියකින් ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි 
ලංසුව පිළිගත් බවත් සහ ‘ගනුෙදනුව අවසන් කිරීමට ෙයෝජනා කර ඇත‘ යන්නත් දැන්වීම 
සුවිෙශේෂීතාවයකි. රත්නායක විසින් 2002.7.12 ක් වූ එදිනම පිළිතුරු ලබා ෙදමින් පකාශ කර සිටිෙය්, 
ඔවුන් ගනුෙදනුව අවසන් කිරීමට කැමැත්ෙතන් සිටින බවය. සත්ය වශෙයන්ම එමගින් ෙකොළඹ වරාය 
ඇතුලත අක්කර 8 ක ඉඩමක් සහිත රජෙය් වත්කමක් විකිණීෙම් ගනුෙදනුව අවසන් කිරීම සඳහා 
විශ්මයාන්විත ෙව්ගයක් තිබී ඇත. ෙම් සියලු කාරණා සිදු කර ඇත්ෙත්, ෙයෝජිත විකිණීෙම් කියාවලිය 
අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් සළකා බලා ෙහෝ ෙනොතිබියදීය. අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් එම කියාවලිය සළකා 
බලන ලද්ෙද් මසකය පසුව 2002.8.14 දිනදීය.       
 
ආෙයෝජන මණ්ඩල අනුමැතියට අදාළ සිද්ධීන් පිළිබඳ වෘත්තාන්තය සමාප්ත කිරීෙම්දී, 2002.7.11 දිනැති 
ලිපිෙයන් අනුමැතිය ලබා දී ඇතත්, සත්ය වශෙයන්ම එමගින් ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ෙවත බදු 
සහන ලබා දිය ෙනොහැකි වන්ෙන්, එවැනි සහන ලබා දිය හැකි වන්ෙන් පවත්නා ව්යාපාරයක් අත්පත් කර 
ගන්නා නව ආෙයෝජනයකට පමණක් නිසා බව සඳහන් කල යුතුය. අදාළ ෙරගුලාසිය, ඉන්පසුව 
2002.10.1 දිනැති අංක 1256/22 දරණ ගැසට් පතය මගින්, පවත්නා ව්යවසායයක වත්කම් අත්පත් 
කරෙගන පිහිටුවන ලද ආෙයෝජනයක් ඇතුලත් වනෙසේ සංෙශෝධනය කරන ලදී. ෙමම සංෙශෝධනය 
ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) විසින් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) අත්පත් කර ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් “එම කාර්යයට ගැලෙපන ෙසේ සැකෙසන්නක්“ විය. රත්නායක විසින් ෙරගුලාසිය 
සංෙශෝධනය කිරීෙම් පදනම මත, ඒ වනවිටත් ඇතුලත් වී ඇති ගිවිසුමට සංෙශෝධනයක් කරන ෙලසට 
ඉල්ලා ආෙයෝජන මණ්ඩලය ෙවත වහාම යවන ලද 2002.10.4 දිනැති ලිපිය මගින් එම අනුමානය 
සම්පූර්ණෙයන් තහවුරු කරනු ලබයි. ආෙයෝජනය සඳහා ඉහත සඳහන් බදු සහන ලබා දීම සහතික වීමට 
රත්නායක විසින් ෙයෝජනා කරන ලද ගිවිසුෙම් සංෙශෝධන, ආෙයෝජන මණ්ඩලය විසින් ඇතුලත් කරන 
ලදී. ෙමම කියාවලිය පිළිබඳව අවම වශෙයන් කියන්ෙන් නම් නීතිෙය් ආධිපත්යය සහ නීතිෙය් සමාන 
ආරක්ෂාව විහිළුවක් බවට පත් කරයි. පවත්නා නීතිය යටෙත් හිමිකමක් ෙනොමැති පාර්ශවයකට පතිලාභ 
සැළසීම සඳහා, අනන්ය කාර්යයක් සඳහා ගැලෙපන පරිදි නීතිය නැමීෙමන් සහ සංෙශෝධනය කිරීෙමන් 
පවිත භාවයට පත් නීතිය ඉදිරිෙය් සමාන බව පිළිබඳ මූලධර්මය එහි අත්යාවශ්ය සහ ෙවනස් ෙනොවන 
අදහස නග්න බවට පත් කරනු ඇත.  
 
මම දැන් ෙපත්සම්කරු සහ රත්නායක විසින් කියාපා ඇති පරිදි ලංසුව පිළි ගැනීමට ෙයොමු වූ සිද්ධීන් 
පිළිබඳව සහ ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ට පත්ෂපාතීව අපගමනය වීමට ෙයොමු වූ සිද්ධීන් පිළිබඳව 
නැවත ෙයොමු ෙවමි.  
 
ඊ. ලංසුව පිළි ගැනීමට සහ ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ට පක්ෂපාතීව කියාපාන ලද 

අපගමනය විමට ෙපරමණුගත සිද්ධීන් 
 
ලංසු තැබීමට ෙපර, ජයසුන්දර විසින් 2002.4.20 දිනට පර්ක් කාර්ලායෙය්දී ලංසු තැබීෙම් පූර්ව 
සාකච්ඡාවක් කැඳවන ලදී. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය, ෙකොළඹ 
ෙකොටස් ෙවළඳෙපොල හුවමාරුව යන ආයතනයන්හි නිෙයෝජිතයින් සහ උනන්දුව දැක්වීෙම් පාර්ශවයන් 
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එයට සහභාගි වූහ. තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුෙව් වාර්තාව සම්පූර්ණ කිරීමටත් ෙපරාතුව ෙමම රැස්වීම 
කැඳවා ඇති බව පැහැදිලිය. තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු වාර්තාෙවහි දිනයක් සඳහන් කර ෙනොමැති නමුත්, 
එය 2002.6.6 දිනැති රැස්වීමකට සම්බන්ධිත බව සඳහන්ය. වාර්තාව අත්සන් ෙනොකර, එයට අත්සන් තබා 
ෙනොතිබියදී, ෙකටි ලැයිස්තුගත කර ඇති පාර්ශවයන්හට පර්ක් විසින් සපයා ඇති මූල්ය ෙයෝජනා පදනම් 
කර ගනිමින්, ඔවුන්ෙග් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර හැකි බව දන්වා ඇති බව එයින් ෙපනී යයි. අමාත්ය 
මණ්ඩලය විසින් නියම කර ඇති මාර්ෙගෝපෙද්ශයක් ෙහෝ අමාත්ය මණ්ඩලය අනමත කල ෙටන්ඩර් 
මණ්ඩලයක් ෙනොමැති වීම, ජයසුන්දර විසින් ඉහත සඳහන් නීතිය යටෙත් රජයට උපෙදස් දීමට සහ සහාය 
වීමට පර්ක් ෙවත පවරා දී ඇති බලයට ඉතාමත් දුරස්ථ වූ ඔහු කැමති කියාමාර්ගයක් ෙයොදා ගැනීමට 
අවස්ථාව සළසා දී ඇත. එය එෙසේ තිබියදී, පාර්ශවයන් ලංසු තැබීමට පූර්වෙයන් පැවැත්වුන සාකච්ඡාවකට 
පැමිෙණන විට, එම දිනය වන විට තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු වාර්තාව ෙනොතිබූ බැවින් යන ලිහිල් ෙහේතුව 
මත, උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශ ඇගයුම් කරන පදනම පිළිබඳව කිසිවකුත් දැන සිටිෙය් නැත.  
 
එම සාකච්ඡා සභාෙව් සටහන් වාර්තා කර, සහභාගි වී සිටි සියලු පාර්ශවයන් අතෙර් ෙබදා හරිනු ලැබ ඇත. 
අනුගමනය කල කියා කලාපෙය් නිත්යභාවය ෙකෙසේ වුවද, එම පාර්ශවයන්ට දන්වා ඇති ෙදෙයහි යම් 
පවිතතාවයක් ඇති වූ බැවින්, පාර්ශවයන්  ඔවුන්ෙග් ෙයෝජනා සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී අවශ්යෙයන්ම 
එයින් මග ෙපන්වනු ලැබුවා විය යුතුය. ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ට පක්ෂපාති වූ බවට පසුව 
කරන ලද නිශ්චිත කියාපෑම් සලකා බැලීම සඳහා කරුණු තුනක් මතු වී ඇත. ඒවා පහත පරිදි ෙව්. 
 
 
අපගමනය (i)   
  
වාර්තාෙව් පළමුවන ෙඡ්දෙයහි නිරූපිත ෙලස පකාශ කරන ලද්ෙද්, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) හි ෙකොටස් විකිණීමට පසුව, ඉන්ධන සැපයුම් ආනයනය කර විකිණීෙම් ඒකාධිකාරයක් ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) විසින් ෙනොපවත්වන බවය. 1.5 වන ෙඡ්දෙයහි පකාශ කරන ලද පරිදි, 
වර්තමාන ‘ලංකා ඛනිජෙතල් නීතිගත සංස්ථා පනත‘ ඉන්ධන සැපයුම් ආනයනය  සහ විකිණීම සඳහා 
අනුමැතිය දීමට අමාත්යවරයාට පතිපාදන සළසා ඇත.  
 
එනයින්, ලංසු තබන්නන්ට ලබා දී ඇති පැහැදිලි පණිවුඩය වන්ෙන්, විකිණීෙමන් පසුව ෙවනත් අයට 
බලපත පදානය කිරීෙම්දී  ඒකාධිකාරය කමාණුකූලව ඉවත් වන බවය.  
 
මා විසින් ඉහතින් ආදර්ශනය කරනු ලැබ ඇත්ෙත්, අමාත්ය මණ්ඩලය ඒකාධිකාරය ආංශිකව ඉවත් 
කරමින් සහ වර්ෂයක් ඇතුලත ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ෙකොටස් විකිණිය යුතුය 
යනුෙවන් එම කියාවලිෙය් අනික් පැත්ත නියම කර ඇති බවය.  
 
තවද ‘ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා ලිහිල් කිරීම‘ යන ශීර්ෂය යටෙත් ඉහත දක්වා ඇති සිද්ධීන්හි අනුපිළිෙවල 
අනුව පැහැදිලි වන්ෙන්, අමාත්ය මණ්ඩලයට අවශ්ය වන පරිදි ජයසුන්දර විසින් පධානත්වය දරණ ලද 
පර්ක් විසින් සීමා ලිහිල් කිරීම සඳහා කටයුතු කර ෙනොමැති බවත්, ඊට පටහැනිව එම කියාවලිය සාර්ථක 
ෙලස අකීය කර පැත්තකට කර තැබූ බවත්ය. එබැවින් පර්ක් විසින් අමාත්ය මණ්ඩලයට සීමා ලිහිල් කල 
ආධිපත්යයක් නිර්ෙද්ශ කිරීමට පවා පියවර ෙනොගත් බව සහ ඉදිරි යම් කාලයක අංශය තුල 
තරඟකාරිත්වයක් ෙනොතිෙබන බව ෙහොඳින්ම දැන සිටි ජයසුන්දර, ලංසු තබන්නන්ට ඒ පිළිබඳ සත්ය 
දර්ශනයක් ලබා ෙනොදී, ඔවුන්හට සාවද්ය චිත්ත රූපයක් දක්වා ඇත. සත්ය වශෙයන්ම ඒකාධිකාරය සීමිත 
කාලයක් සඳහා තවදුරටත් පැවැත්වීමට තිබුෙණ් නම්, ලංසු තබන්නන්ට ඔවුන්ෙග් ලංසු වැඩි දියණු කිරීම 
සඳහා පදනමක් ෙයොදා ගත හැකිව තිබුණි. එබැවින් ජයසුන්දරෙග් කියාව වඩාත් ෙහොඳ මිලක් ලබා ගැනීම 
සඳහා වූ රජෙය් යහපතට අහිතකර විය. ඔහු ෙකොළඹ වරාෙය් ඇති ඒකාධිකාරය අවම වශෙයන් වර්ෂයක් 
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දක්වා ෙහෝ ෙනොකඩවා පැවෙතන බවට වූ අමාත්ය මණ්ඩලෙය් නිශ්චිත තීරණය අවධානයට ගැනීමට 
අෙපොෙහොසත්ව ඇත.   
 
ඒ පිළිබඳව ජයසුන්දරට එෙරහිව ඇති වඩාත් බරපතල ෙචෝදනාව වූෙය්, ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් 
(JKH) හි ලංසුව භාර ගත් පසුව ඔහු ෙකොළඹ වරාය ඇතුලත ෙමෙහයවන සහ පවාහනය කරන සියලුම 
ඉන්ධන සැපයුම්, ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුකම භාවිතා කල යුතුය යනුෙවන් ෙයෝජනා කැඳවීම් 
සමඟ නිකුත් කල, ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුකම් ගිවිසුෙම් (CUF)  පතිපාදන සැලසිය යුතු බවට 
රත්නායකෙග් 2002.7.11 දිනැති ලිපිෙය් ෙයෝජනාවකට ඔහු එකග වී ඇතිය යන්නය.  ඒ අනුව, රත්නායක 
විසින් ඉල්ලා සිටි සහතික වීම 8.2 වගන්තිෙය් රජෙය් සහ ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙයහි එකඟතාවයක් 
වශෙයන් ඇතුලත් කරමින්, ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුකම් ගිවිසුම (CUF)  සංෙශෝධනය කරනු 
ලැබ ඇත. නල ජාලෙය් සැලැස්ෙමන් ෙපන්නුම් කරනුෙය් ඉන්ධන සැපයුම් ජැටිය (දකුණු ජැටිය) සහ 
ෙඩොල්ෆින් නැංගුරම් ෙපොළ  ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  හි ටැංකි වලට සම්බන්ධ කර තිබූ 
බවය. එබැවින් 8.2 වගන්තිෙය් අවශ්යතාවය මගින්, ෙකොළඹ වරාෙය් ඉන්ධන සැපයීම සිදු කරන ඕනෑම 
පාර්ශවයක් විසින් අත්යවශ්යෙයන්ම ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  හි ටැංකි භාවිතා කල යුතු 
බවට පත් කරනු ලැබ ඇත.  
 
විවිධ ෙශේණිවල ඉන්ධන, ඉන්ධන සැපයුම් කියාවලිෙය්දී ෙයොදා ගැෙනන බැවින් අෙනකුත් තරඟකරුවන්ව 
අත්යවශ්යෙයන්ම ෙකොළඹ වරාය තුල ඉන්ධන සැපයුම් සිදු කිරීෙමන් වැළැක්ෙවන බවට වූ, එකතු කල 32 
වන වගඋත්තරකරුෙග් ඉදිරිපත් කිරීෙම් හරයක් පවතී. එකතු කල 32 වන වගඋත්තරකරු 2002 අංක 63 
දරණ ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත අනුව ලබා දී ඇති බලපතයක පදනම මත 
ෙවරෙළන් ඔබ්ෙබහි ඉන්ධන සැපයීෙම් ෙමෙහයුමක් ආරම්භ කරන විට, ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් 
(JKH) හි කළමනාකාරීත්වය යටෙත් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) විසින් ඔහුට එෙරහිව ශී 
ලංකා වරාය අධිකාරිය මගින් 8.2 වගන්තිය බල ගන්වා ඇත. ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 
විසින් ෙමම ෙමෙහයුම මැඩ පවත්වා නැවැත්වීමට අධිකරණෙයන් නිෙෂේධ සහන ලබා ගැනීම සඳහා 
ඉල්ලුම් කර, ඉන්පසුව අභියාචනාධිකරණෙය් ඇස්කීසි අයදුම්පතක් ෙගොනු කර ඇත. අවසානෙය්දී, 2002 
අංක 63 පනතට අසංගත වන බැවින් එකී 8.2 වගන්තිය වලංගු ෙනොවන බව අභියාචනා අධිකරණය විසින් 
නිගමනය කරන ලදී. 18 සිට 21 දක්වා වන වගඋත්තරකරුවන් (ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL)  / ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ) ෙවනුෙවන් ජනාධිපති නීතීඥ ඉදිරිපත් කර සිටිෙය්, 8.2 
වගන්තිය ඇතුලත් කිරීෙමන් කිසිවක් සිදු ෙනොවූ බව සහ අදාළ අධිකරණවල නඩු තීන්දු හමුෙව් 
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙමන් පසු ඒකාධිකාරයක් ෙනොතිබූ බවය. මා හට ෙමම ඉදිරිපත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් එකඟවීමට අපහසුය. ෙමම නඩුෙවහි විවාදයට බදුන් වී ඇති කරුණු වනුෙය් 8.2 වගන්තිය 
ඇතුලුව විධායක කියාවන්ය. සාවද්ය විධායක කියාවක් තමන්ෙග් වාසිය සඳහා ෙයොදා ෙගන, එම සාවද්ය 
විධායක කියාව බල ගැන්වීම සඳහා අධිකරණය දක්වා ගිය පාර්ශවයකට අධිකරණමය කියාවක් මගින් 
සාවද්ය කියාව නිවැරදි කල බවට වූ කරුණ තමන්ට ආධාරකයක් ෙලස ෙයොදා ගත ෙනොහැකිය.  
 
ලංසු තැබීමට පූර්ව සාකච්ඡාෙව්දී ජයසුන්දර විසින් පැහැදිලි ෙලස දක්වා සිටිෙය් ෙම් සඳහා ඒකාධිකාරයක් 
ෙනොවන බවත්, සහ අෙනකුත් බලපත නිකුත් කරන බවත්ය. ඔහු විසින් පකාශිත ස්ථාවරයට පටහැනිව 
ඔහු ෙදආකාරයකින් කටයුතු කරනු ලැබ ඇත. පළමුව, ඔහු විසින් ඉන්ධන සැපයුම් සීමා ලිහිල් කිරීම 
සඳහා බලපත නිකුත් කිරීම පර්ක් විසින් නිර්ෙද්ශ කල යුතුය යන පර්ක් හි අධ්යක්ෂ ඇතුළු නිලධාරී 
කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ මත වූ අමාත්ය මණ්ඩලෙය් තීරණයට අනුව කියා කිරීෙමන් වැළකී සිටිෙය්ය. එමගින් 
ඔහු, අමාත්ය මණ්ඩලය බලාෙපොෙරොත්තු වූ තරඟකාරී ආධිපත්යය දියාරු කර, තත්වාකාර ඒකාධිකාරී 
අවස්ථාවක් ඇති කරන ලදී. ෙදවනුව, ඔහු ඉමහත් කැමැත්ෙතන් සහ කිසිදු උපෙද්ශයක් ලබා ගැනීෙමන් 
ෙතොරව, පැහැදිලි ෙලසම ඒකාධිකාරයක් පිහිටුවීමට අදහස් කල පතිපාදනයක් වූ 8.2 වගන්තිය, 
පූර්වෙයන් නිකුත් කල ෙකටුම්පතින් බැහැරව ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුකම් ගිවිසුම (CUF) ට 
නිසගෙයන් ඇතුලත් කිරීමට එකඟ වී ඇත. ඉහත දක්වා ඇති පර්ක් නීතිය යටෙත්,  ජයසුන්දරෙග් 
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කාර්යභාරය වූෙය් රජයට උපෙදස් දීම සහ සහාය වීම පමණක් වූ අතර, අමාත්ය මණ්ඩලෙය් පූර්ව 
තීරණයට සම්පූර්ණෙයන් පටහැනි පතිඥාවකට රජය ෙයොමු කිරීම ෙනොවීය.  
 
ජයසුන්දර විසින් ඔහුෙග් දිවුරුම් පකාශෙය් 18 (ඩී) හි 8.2 වගන්තිය පසුව ඇතුලත් කිරීම පිළිෙගන, එෙසේ 
සිදු කල පදනම මත එය සාධාරණීකරණය කිරීමට අදහස් කර ඇත.  
 

“සියලුම ඉන්ධන සැපයුම් ෙමෙහයුම්කරුවන් අතර එක හා සමාන වූ ව්යාපාරික අවස්ථා 
(සමාන ෙලස කටයුතු කිරීෙම් ක්ෙෂේත) පවත්වා ෙගන යාමට“  

 
ෙමම අපූරු සාධාරණීකරණය පිලිබඳව මාෙග් නිරීක්ෂණය වන්ෙන් “සමාන වූ ව්යාපාරික අවස්ථා (සමාන 
ෙලස කටයුතු කිරීෙම් ක්ෙෂේත)“ ඇති කිරීමට වූ ඔහුෙග් අවෙබෝධය සිදුව ඇත්ෙත් එක් කීඩකයකු සිටියදී ඒ 
සඳහා අදාළ පරිදි පමණක් බවය. ලංසු තැබීමට පුර්ව සාකච්ඡාෙව්දී ඉදිරිෙයන්ම තබා ඇති කියා මාර්ගෙය් 
ස්ථාවරයට වඩා සම්පුර්ණෙයන් පටහැනි ෙවමින් ඒකාධිකාරය අඛණ්ඩව පවත්වන බවට ඔහු 
වකාකාරෙයන් සහතික වී ඇත.    
            
8.2 වගන්තිය ඇතුලත් කිරීම මගින් පිළිෙගන ඇති ‘අපගමනය‘ පිළිබඳ කාරණෙය්දී ෙජෝන් කීල්ස් 
ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි භූමිකාව සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපති නීතිඥවරයාෙග් සමස්ථයට අදාළ ඉදිරිපත් 
කිරීම වූෙය්, එම කියාව සම්පූර්ණෙයන් සද්භාවෙයන් යුතුව කරන ලද්දක් බවත්, එයට පදානය පිරිනමන 
ලද්ෙද් එම ලංසු මිෙලන් 105 ක් ෙගවීම සඳහා එකඟතාවයක් ලබා දුන් එකම ලංසු තබන්නා ඔහු වූ නිසා 
බවත්ය. ජයසුන්දර අපවාදයට ලක් කර ඇති ගනුෙදනුව සඳහා සහ / ෙහෝ ඔහු විසින් සිදු කර ඇති 
අපගමනයන් කිරීම සඳහා නිසි පරිදි බලය ලබා දී ෙහෝ අනුමැතිය ලබා දී ඇතිදැයි යන්න ගැනුම්කරු 
වශෙයන් ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි වගකීම ෙනොවීය. එම ඉදිරිපත් කිරීෙමහි පධාන ෙචෝදනාව 
වූෙය් ගනුෙදනුව විකිණීමක් වූ බැවින් ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) එහි වාණිජ යහපත වැඩි දියුණු 
කර ගැනීම සඳහා 8.2 වගන්තිය ඇතුලත් කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් කල බවත්, සහ දෘශ්යමාන බලයක් ඇතිව 
සිටි ජයසුන්දර එයට එකඟ වූ බවත්, සහ එම කරුණ ෙහේතුෙවන් එම ගනුෙදනුව අවලංගු කල ෙනොහැකි 
වන බවත්ය. නීතීඥවරයා එමගින් විවාදයට ලක්ව ඇති විධායක කියාෙව් නීත්යානුකූලභාවය පිළිබඳ 
නිර්ව්යාජභාවය ඇති බවට වූ අයැදීම තහවුරු කිරීමට සහෙයෝග කරයි.   
 
තර්කය වූෙය්, සහෙයෝගය ලබා ෙදන හස්තයක් තිබියදී වැඩි යමක් ඉල්ලා සිටීෙම්දී නීති විෙරෝධී කිසිවක් 
එහි ෙනොමැති බවය. මා හට නීතිඥවරයාෙග් එකම ෙයෝජනාවක් වත් පිළිගත ෙනොහැකිය.  
 
ෙමය හුදු විකිණීමක් පමණක්ම ෙනොවන බවත්, එය රාජ්ය සංස්ථාවක් විසින් හිමිකම දරණ ලද අතිශයින් 
ලාභදායී ව්යාපාරයක ෙකොටස් විකිණීමක් බවත් ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ෙහොඳින්ම දැන 
සිටිෙය්ය. ගනුෙදනුෙව් වලංගුභාවය සඳහා විනිවිදභාවය සහ නීතිය අනුව කියා කිරීම අත්යවශ්යෙයන්ම 
තිබිය යුතු ෙව්. ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)  නිෙයෝජනය කරමින් රත්නායක විසින් සහභාගි වූ 
ලංසුවට පූර්වෙයන් පැවති සාකච්ඡාෙව්දී පකාශ කරන ලද පදනම වූෙය්, විකිණීෙමන් පසුව 
ඒකාධිකාරයක් ෙනොපවතින බවත් සහ අෙනකුත් ඉන්ධන සැපයුම් සිදු කරන්නන් ෙවත බලපත නිකුත් 
කරනු ලබන බවත්ය. ෙමම පූර්ව පකාශය අත්යවශ්යෙයන්ම ලංසු තබන්නන් ඉහළ මිලක් සඳහන් 
කිරීෙමන් වලක්වන්නකි. ෙකෙසේ වුවද, අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අරමුණ වූෙය් ඒකාධිකාරය ආරක්ෂා කර 
ගනිමින් ඉහළ මිලක් ලබා ගැනීම ෙනොවීය. ඉහත සඳහන් කර ඇති පරිදි, එය තරඟකාරීත්වය වැඩි දියුණු 
කිරීමට, ඉන්ධන සැපයුම් මිල අඩු කිරීමට, පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමට සහ එමගින් රජයට තම ඉපයීම් 
වැඩි කර ගැනීමත් සඳහාය. ෙමම පූර්ව පකාශය විවෘත පකාශ කිරීෙමන් පසුව, ජයසුන්දර විසින් ලංසුව 
භාර ගත් විටදීම, ක්ෂණිකව, රත්නායක විසින් 8.2 වගන්තිය ඇතුලත් කරවා ගැනීමට ඔහුව නම්මවා 
ගත්ෙත්ය. 8.2 වගන්තිය ඇතුලත් කරවා ගැනීම සඳහා පකටව ෙපෙනන අදහස වූෙය්, පසුව ෙජෝන් කීල්ස් 
ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි කියා කලාපය අනුව පත්යක්ෂ වී ඇති පරිදි, 32 වන එකතු කල වගඋත්තරකරුට 
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එෙරහිව කියා කිරීම සඳහා ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය ෙයොදවා ෙගන තරඟකරුවන් පලවා හැරීමටත් සහ 
ඉන්පසුව ෙකලින්ම පසුව කී පාර්ශවයන්ට එෙරහිව නඩු පැවරීමටත්ය. එබැවින්, නිර්ව්යාජභාවය පිළිබඳ 
ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් එකඟ විය ෙනොහැකිය.   
 
ඊළඟට සැළකිල්ලට භාජනය කල යුතු අංගය වන්ෙන්, පශ්නයට බඳුන්ව ඇති අපගමනයට අදාළ 
ජයසුන්දරෙග් බලතල පිළිබඳවය. ෙමම පශ්ණගත කරුණ සම්බන්ධෙයන් ෙමහිදී සළකා බැෙලන නමුත්, 
එහි තර්කනය අපවාදයට ලක්ව ඇති ගනුෙදනුෙව් සියලු පාර්ශවයන් ෙවනුෙවන් ෙයදිය යුතුය. 
 
රාජ්ය නිලධාරියකුට තම ව්යවස්ථාපිත බලතලවලට ඉහළින් කටයුතු කල හැකිද සහ බීම සඳහා කියන 
දෘශ්යමාන බලතලයක් මත පදනම් කර ගත්, රජයට බැඳියාවක් ඇතිවන ගිවිසුමකට ඇතුලත් විය හැකිද 
යන පශ්නය සම්පූර්ණ වශෙයන් සලකා බලා, ශත වර්ෂ භාගයකට අධික කාලයකට ෙපර නිගමනය කර 
ඇත. කාලය ගතවීමත් සමඟම නීතිෙය් ෙමම මූලික පස්තූතය අමතක වී ඇති බව ෙපනී යයි. නීතිපතිට - 
එෙරහිව - ඒ. ඩී. ද සිල්වා නඩුෙවහි 54 එන්එල්ආර් 529 රාජාධිකරණය විසින් දෘශ්යමාන බලතල ඇතැයි 
යන පදනම මත, ෙර්ගුෙව් පධාන අයකැමි විසින් රජයට අයත් යම් භාණ්ඩ වර්ගයන් ව්යවස්ථාපිත බලතල 
ෙහෝ නිත්ය බලතල ෙනොමැතිව විකුණා ඇති කරුණ සම්බන්ධව සලකා බලා ඇත. රාජාධිකරණෙය් පහත 
දැක්ෙවන නියමය ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි නීතිඥවරයා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති පස්තූතයට 
නිසි පරිදි පිළිතුරු සපයයි.  
 

“ඊළඟට මතුවන පශ්නය වන්ෙන්, නඩුව පවරා ඇති ෙකොන්තාත්තුවට අදාළව ෙර්ගුෙව් පධාන 
අයකැමිට බැඳියාවන් ඇති කල හැකි දෘශ්යමාන බලතල තිබුෙන්ද යන්නය. සියලු 
“දෘශ්යමාන“ බලතල,  නිෙයෝජිතයාෙග් බලතල පමාණය පිළිබඳව පධානියාෙග් නිෙයෝජනය 
සමඟ බැඳී පවතියි. නිෙයෝජිතයා විසින් තම බලතල පිළිබඳව කරනු ලබන නිෙයෝජනයන් 
කිසිවක්  පධානියා විසින් “එය දරනු ලැෙබ් “ යයි සැළකිය ෙනොහැකිය. විෙශේෂ බලයක් සහිත 
අවස්ථාවකදී හැර ෙමොනයම් ෙහෝ රාජ්ය නිලධාරියකුට රජෙය් ෙද්පලක් පිළිබඳව සත්ය 
වශෙයන්ම එවැනි හිමිකමක් ෙනොමැතිව තිබියදී, රජය ෙවනුෙවන් ඔහුට ෙහෝ ෙවනත් රාජ්ය 
නිලධාරියකුට එවැනි අයිතියක් පවතී යයි දක්වා සිටිය ෙනොහැකිය.  එබැවින් ස්වාමීත්වය 
අදහස් කරන්ෙන්, නඩුවට අදාළ වස්තු විෂයය වූ භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා ෙකොන්තාත්තුවකට 
ඇතුලත් වීම, රජය විසින් කරන ලද්දක් පරිද්ෙදන් දැක්ෙවන පරිදි ෙර්ගුෙව් පධාන අයකැමි 
ෙහෝ පධාන ෙල්කම් කරන ලද කියාව, රජය විසින් කරන ලද්දක් වශෙයන් සැළකිය ෙනොහැකි 
බවය. (අවධාරණය ෙකොට ඇත.)“  

 
නඩු තීන්දුෙව් පසු අවස්ථාවකදී, එම ස්වාමීත්වය විසින් රාජ්ය නිලධාරියකු ව්යවස්ථාවක් අනුව කටයුතු 
කිරීෙම් අවස්ථාවක් සම්බන්ධෙයන් සළකා බලා නිගමනය කර ඇත්ෙත්, එවැනි අවස්ථාවකදී, බලතල 
ව්යවස්ථාෙව් සීමාවන් වලින් “තදින් ස්ථිර කර“ සිදු කරනු ලබන බවයි. රාජ්ය නිලධාරියකු විසින් කරනු 
ලබන යම් “නිෙයෝජනයක්“ රජයට බැඳියාවක් ඇති කරනු ලබන්ෙන් ව්යවස්ථාෙව් ඒ ආකාරයට නිශ්චිත 
පතිපාදන පවතී නම් පමණක් වන අතර, අර්ථකථනයක් වශෙයන් එය කියවීම ව්යවස්ථාවක අනිසි දිගු 
කිරීමක් වනු ඇත.  
 

“ෙර්ගු අඥා පනත යටෙත් විකිණීමකදී, ගැනුම්කරුට දුෂ්කරතා ඇති කරයි යනුෙවන් කිව 
හැකි වන්ෙන්, පධාන අයකැමිට එවැනි විකිණීමක් සිදු කිරීමට බලතල තිබුෙන්ද ෙහෝ නැතිද 
යන වග ෙසොයා ගැනීෙම් භාරය ඔහුට පැවරිය හැකි නම් බවයි. ෙමය නිසැකෙයන්ම සත්ය ෙව්. 
එෙහත් ෙර්ගු අඥා පනත පිළිබඳව සළකා බැලීෙම්දී, එම පනත එකී අවශ්යතාවය පිළි 
පැදීෙමන් නිදහස් කිරීෙම් බලය ඇතිව සිටිෙය් යයි නිගමනය කිරීම වන අතර, එවිට පවා 
බලතල ෙනොලත් කියාවන් බවට පත්වී ශුන්ය බවට පත්ව ෙහෝ ආඥා පනෙත් පතිපාදනයන් 
දීර්ඝ කරනු ඇත. එම අනර්ථයන් ෙදකින් ෙමය බලවත් වනු ඇත. සැළකිල්ලට ෙගන ඇති 
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නඩුෙවහි ෙමය දැක්ෙවයි. රජයට අයත් ෙද්පල පිළිබඳව යටත් වැසියට සමහර විට සෘජු ෙහෝ 
සමහර විට වක පතිලාභයන් අත් විය හැකි අතර, යම් පුද්ගලෙයකුට ඉන් දුෂ්කරතා සිදු වනු 
ඇති වුවද, යටත් වැසියාෙග් යහපත තකා එයට නිසි ආරක්ෂාව සැළසීම අවශ්ය ෙව්.“ 

 
එම ෙඡ්දෙය් අවසන් වාක්යය, ෙමම නඩු තීන්දුෙව් පසු අදියෙර්දී රජෙය් නීතිය පිළිබඳ දෘෂ්ඨිෙකෝණෙයන් 
ෙමම පශ්නය පිළිබඳව විමසීෙම්දී අදාල ෙව්.  
 
ෙරෝලන්ස් - එෙරහිව - නීතිපති නඩුෙවහිදී ඒ. ඩී. ද සිල්වා නඩුෙවහි නඩු තීන්දුව (74 එන්එල්ආර් පිටුව 
385) අනුගමනය කර ඇත. එම නඩුෙවහිදී, අධිකරණය විසින් සළකා බලා ඇත්ෙත්, මුදල් අමාත්යවරයා 
ලබා දී ඇති සහතික වීමක් මත රජෙය් වගකීමක් බල ගැන්වීම සඳහා දෘශ්යමාන බලතල මූලධර්ම ෙයොදා 
ගත හැකිද යන්නය. අධිකරණය පහත පරිදි නිගමනය කර ඇත. ( පිටුව 410). 
 

“නිෙයෝජිතත්වය පිළිබඳ ක්ෙෂේතෙය්දී, රජයට වගකීමක් පැවරීමට අෙප්ක්ෂා කරන 
ෙකොන්තාත් වලදී, නිෙයෝජිතයාට දෘශ්යමාන බලතල පමණක් අවශ්ය වනු ඇත යන ෙපොදු 
නීතිෙය් දහම අදාළ ෙනොවන අතර, ඔහුෙග් බලතල සත්ය විය යුතුය. ෙමම තත්වය පිළිබඳව 
ඇමරිකානු නීතිෙය් පැහැදිලි බලතල සඳහන්ව ඇති නමුත්, ඉංගීසි නීතිෙය් ඒ පිළිබඳව බලතල 
විරල බවක් ඇත. ෙකෙසේ ෙවතත්, දැන් අපෙග් නීතිෙය් ෙමම තත්වය පිළිබඳව පැහැදිලි නීති 
ඇත.“ 
 
ෙමම පස්තූතය පිළිබඳව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පූර්වෙයන් දන්වා ඇති උපෙද්ශ ඒ. ඩී. ද සිල්වා 
නඩුෙවහි දක්වා ඇත.   

 
අධිකරණය විසින් තවදුරටත් නිරීක්ෂණය කරන ලද්ෙද්, විශාල මුදලක් අදාළ වන ෙකොන්තාත්තුවකදී / 
ගිවිසුමකදී, රජය බැඳියාවකට නතු කිරීෙම් බලතල තමන්ෙග් වගකීම මත කටයුතු කරන තනි 
සාමාජිකයකු ෙවත ෙනොව, සමස්ථයක් වශෙයන් අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත රැඳී ඇති බවය. (පී 405) එනම්, 
අමාත්යවරයා විසින් අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබිය යුතු බව ෙහෝ ව්යවස්ථාදායක සභාව 
(පාර්ලිෙම්න්තුව) ඉදිරියට යා යුතු බවය.    
    

409 වන පිටුෙවහි පෙයෝජනවත් නිරීක්ෂණයක්ද පහත පරිදි දක්වා ඇත.   
 
“ .............. රජෙය් ෙකොන්තාත්තුවල අන්තර්ගතය සම්බන්ධෙයන් නීතිමය සීමාවන් ෙනොමැති 
වුවද, රජය ගිවිසුම් වලට සාමාන්යෙයන් ඇතුලත් වන්ෙන් නියමිත ස්ථිර පමිතීන් සහ 
ෙකොන්ෙද්සි පදනම් කර ෙගනය. ........“ 

  
පසුව සඳහන් කර ඇති, ෙමම අධිකරණෙය් ලබා දී ඇති නඩු තීන්දු වල විකාශය වන පරිදි, ෙමය රජෙය් 
නීතිය දෘෂ්ඨිෙකෝණයටද අදාළ ෙව්.  
 
ඉහත සඳහන් ෙහේතු මත නිර්ව්යාජත්වය පදනම් කර ගත් පසුව ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි (18 
සිට 20 දක්වා වගඋත්තරකරුවන්ෙග්) නීතිඥවරයාෙග් ඉදිරිපත් කිරීම් මා හට පිළිගත ෙනොහැකිය. 
ජයසුන්දරෙග් සහාය පල කරන හස්තය මගින්, ෙමම වගඋත්තරකරුවන් විසින් අෙනක් තරඟකරුවන්ට 
ඉහළින් වාසියක් ලබා ගත් බව පැහැදිලි ෙව්. ෙමම වගඋත්තරකරුවන් විසින් නීති විෙරෝධී, 
අත්තෙනෝමතික සහ පක්ෂගාහී විධායක බලය අභ්යාස කිරීමක් මගින් ලබා ගත් ෙදය ආරක්ෂා කර ගැනීම 
සඳහා, ජයසුන්දරෙග් දෘශ්යමාන බලතල පලිහක් ෙනොවනු ඇත.  
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අපගමනය (ii) 
 
කියන ලද ඊළඟ අපගමනය වනුෙය්, ෙපොදු වශෙයන් ‘බ්ලූමැන්ඩල් ෙතල් ගබඩාව‘ වශෙයන් හඳුන්වනු 
ලබන අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක ඉඩම පිළිබඳවය. මම ‘ ....... පර්ක් විසින් කරන ලද කියාවන් ....‘ 
ශීර්ෂය යටෙත් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ඉඩෙම් සින්නක්කර අයිතිය දරණ බව සහ එය ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ට පැවරීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ෙගන ඇතැයි 
යනුෙවන් ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම්හි 4.4.1 ෙඡ්දෙයහි ඇතුලත් වන වගන්තිය සාවද්ය බව ඉහත සටහන් 
කර ඇත. එවකට ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ අමාත්යවරයා විසින් 1979 අංක 51 දරණ ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය පනෙත් 2930 වගන්තිය අනුව, 1986.3.24 දින කරන ලද නිෙයෝගෙය් නියම වශෙයන් සඳහන් 
කර ඇත්ෙත්, එම ඉඩම සත්ය වශෙයන්ම ෙකොළඹ වරාය සීමාව ඇතුලත පිහිටා ඇති බවය. ෙපත්සම්කරු 
විසින් පී 33 දරණ නිෙයෝගය ඇතුලත් ගැසට් පතය ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එහි ඇතුලත් කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් ආරවුල් කර නැත.  ෙපත්සම්කරුට ෙමම නිෙයෝගය සම්බන්ධෙයන් අත ෙපවීමට හැකි වී 
නම්, පර්ක් හි නිලධාරීන්ට සාධාරණ උද්ෙයෝගයක් සහිතව එෙසේ සිදු කල හැකිව තිබුණි. ෙයෝජනාවන් 
ඉදිරිපත් කල සියලුම පාර්ශවයන්ෙගන් නිශ්චිතව ඉල්ලා තිබුෙණ්, ෙයෝජනා කැඳවීෙම් නිෙව්දනෙය් 
නිෙයෝජනයන් මත විශ්වාසය ෙනොතබා තමන්ෙග්ම උද්ෙයෝගෙයන් ඒවා සපයා ගන්නා ෙලසටය. එෙසේ 
ෙහයින්, ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හට ෙයෝජනා කැඳවීෙම් නිෙව්දනෙය් 4.4.1 ෙඡ්දෙය් සඳහන් 
සාවද්ය පකාශය ෙකෙරහි විශ්වාසය තැබිය ෙනොහැකිය. එය එෙසේ තිබියදී, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) ෙමම ඉඩම අයත් සමාගමක් ෙනොවන බව සහ එයට ෙමොනයම් ෙහෝ ෛනතික හිමිකමක් 
ෙනොතිබුණු බව ෙපොදුෙව් පිළිගත් කරුණකි.  
  
ලංසු තැබීමට පූර්වෙයන් පැවති සාකච්ඡා වාර්තාෙවහි 5 වන ෙඡ්දෙය් පහත පරිදි සඳහන් ෙව්. 
 

“ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් සිට ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත වත්කම් 
පැවරීම සඳහා වූ කාල රාමුව 
 
අ. සියලුම චංචල ෙද්පල - ලංසු තැබීම අවසාන වන දිනට කලින් 
ආ. ඉඩම් - අවසාන දින සිට වසරක් ඇතුලත - ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 

විසින් ෙගවිය යුතු වන ෙගවීම් ඇතුළුව පැවරීෙම් විධිවිධානයන්ට අදාළව, 2002 මැයි 7 
වන දින වන විට පර්ක් විසින් වාර්තා කල යුතුය.“ 

 
ෙපත්සම්කරු විසින්,  ෙමම ෙකොටස පකාශිත පරිදිම ෙපත්සෙම් 25 (සී) ෙඡ්දෙයහි දක්වා ඇති අතර,  
ජයසුන්දර විසින් පිළිතුරු දිය යුතුව තිබුෙණ්  2002.5.7 දිනට පැවරීෙම් විධිවිධාන සහ කල යුතු ෙගවීම් 
පිළිබඳව ලංසු තබන්නන්ට දැනුම් දීමට අදහස් කෙල් ෙමොනවාදැයි යන්නය. ඉහත සටහන් කර ඇති පරිදි, 
ෙමම දින වන විට ෙකොළඹ වරාය ඇතුලත අක්කර 8 ඉඩමක් පැවරීම පෙසක තිබියදී වුවද,  ලංකා මැරයින් 
සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ෙමොනයම් ෙහෝ ෙකොටස් විකිණීමක් පිළිබඳව අමාත්ය මණ්ඩලයට දැනුම් 
දීමක් කර ෙනොතිබිණි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් කිසිවක් සිදු කිරීමට අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් ජයසුන්දරට ෙහෝ 
පර්ක් ෙවත බලය පැවරීමක් කර ෙනොතිබුණි. දින 7 ඇතුලත ඉඩම පිළිබඳ ෙමම වැදගත් ෙතොරතුරු ලබා 
දීමට ජයසුන්දර අදහස් කෙල් කුමන පදනමක් මතදැයි යන පටලැවිලි සහගත පශ්නය පැන නගී. 
ජයසුන්දර විසින් දිවුරුම් පකාශෙය් 27 (බී) සහ (සී) හි පහත පරිදි පකාශ කර ඇත. 
 

“(ආ) ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ව්යාපාරික ඇගයීෙම්දී එකී ඉඩම 
සැළකිල්ලට ගත් බැවින්, ෙමම ශීර්ෂ ගත ඉඩෙම් හිමිකාරිත්වය පැවරීෙම්දී වටිනා 
සැළකීමක් යන්ෙනන් නිදහස් වීමක් ෙනොවීය. 
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(ඇ)  ලංසු තැබීමට පූර්වෙයන් පැවති සාකච්ඡාෙව්දී එකී ශීර්ෂගත ඉඩෙම් හිමිකාරිත්වය 
පැවරීම පිළිබඳ පශ්නය සාකච්ඡා කරන ලද්ෙද් පැවරීම කරන ආකාරය අතර 
කියාත්මක කල යුතු ආධාරක යනාදිය පිළිබඳව අවසන් වශෙයන් නිගමනය කිරීම 
සඳහාය.“ 

 
ඔහු විසින් ඉහත (ආ) හි පකාශ කර ඇති කරුණ පිළිබඳව, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 
ව්යාපාරික ඇගයීෙම්දී ඉඩෙම් වටිනාකම සැළකිල්ලට ෙගන ඇතැයි ඔහු විසින් දැනුම් ෙනොදුන් බව සටහන් 
කර ගත යුතුය. අනික් අතට බලන විට ලංසු තැබීමට පූර්වෙයන් පැවති සාකච්ඡාව 2002.4.30 දින පවත්වා 
ඇති අතර, ඔහු ව්යාපාරික ඇගයීම ඩීඑෆ්සීසී ෙවතින් ඉල්ලා සිටිෙය් 2002.5.15 දිනදී පමණක් සහ ඇගයීම් 
වාර්තාෙව් ෙයොදා ඇත්ෙත් 2002.6.10 දිනය බැවින්, ඔහුට ෙමම ෙතොරතුරු ලබා දීෙම් හැකියාවක් 
ෙනොමැත. 
 
රත්නායක විසින් ඔහුෙග් දිවුරුම් පකාශෙය් 71 වන ෙඡ්දෙයහි පකාශ කර ඇත්ෙත්, පර්ක් විසින් ලංසු 
තැබීමට ෙපර පැහැදිලි කිරීෙම් ලිපිය සියලුම ලංසු තබන්නන් ෙවත නිකුත් කර ඇත්ෙත් 2002.5.10 දිනදී 
බවත්, එහි ව්යක්ත ෙලස පකාශ කර තිබුෙණ් එම ඉඩම පැවරීම සම්බන්ධෙයන් අතිෙර්ක ෙගවීමක් සිදු 
කිරීමට ෙනොම වන බවත්ය. ඔහු විසින් ෙමම ලිපිය ඉෙසඩ් 18 වශෙයන් සලකුණු කර ඉදිරිපත් කර ඇත. 
රත්නායක විසින් සියලුම ලංසු තබන්නන් ෙවත දැනුම් දුන් බව පවසා ඇතත්, ෙමම ඉෙසඩ් 18 ලිපිය ඔහුට 
ඔහුෙග් නමට පමණක් ෙයොමු කර තිබීම සැළකිය යුතු කරුණකි. එය එම සාකච්ඡාවට සහභාගි වූ සියලුම 
පාර්ශව නම් ඇතුලත් කර ලංසු තැබීමට පුර්ව සාකච්ඡාෙව් සටහන් සන්නිෙව්දනය කල ආකෘතිය අනුව සිදු 
වූවක් ෙනොෙව්. පර්ක් හි ලිපි ශීර්ෂයක පිටපත් කල ඉෙසඩ් 18 ලිපිය අත්සන් කර ඇත්ෙත් එහි අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් වරයා විසිනි. එහි හුෙදක් පකාශ කරනු ලැබ ඇත්ෙත් “ ..... ලංසු තැබීමට පූර්ව සාකච්ඡාෙව්දී 
අෙප්ක්ෂා කල අතිෙර්ක පැහැදිලි කිරීම් ෙම් සමඟ අමුණා ඇත.“ යන්නය. අමුණා තිබූ කඩදාසිය පර්ක් හි 
ලිපි ශීර්ෂයක පවා ෙනොවීය. එහි සාකච්ඡාවට සහභාගි වූ පුද්ගලයින්ෙග් කිසිම නම් ලැයිස්තුවක් 
අන්තර්ගතව ෙනොතිබුණි. ලිවීමකින් ෙතොරව යතුරු ලියනය පමණක් කර තිබූ අත්සනක් පවා ෙතොතිබූ 
ලිපිෙය් ශීර්ෂය පහත පරිදි විය. 
 
 “ලංසු තැබීමට පුර්ව සාකච්ඡාෙව් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීම්“ 
 
මම එම ලිපිෙයහි අන්තර්ගතය ඇතුලත් කර නඩු තීන්දුව දිර්ඝ කිරීමට අදහස් ෙනොකරන අතර, මිලට 
සංෙව්දී වන වැදගත් ෙතොරතුරු එහි ඇතුලත්ව තිබූ බව පකාශ කිරීම පමණක් පමාණවත්ය. ඉඩමට අදාළ 5 
වන ෙඡ්දෙයහි සැළකිය යුතු ෙලස පහත පරිදි සඳහන්ව ඇත.  
 

“ ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් බ්ලූමැන්ඩල් පාෙර් පිහිටි ශීර්ෂගත ඉඩෙම් 
හිමිකම වසරක කාලයක් ඇතුලත පවරා ෙදනු ඇත. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව ෙවත අතිෙර්ක ෙගවීමක් සිදු ෙනොෙකෙරනු ඇත. ලංකා මැරයින් සර්විසස් 
ලිමිටඩ් (LMSL) විකිණීමට පූර්වෙයන් බත්තල් ඇතුළු සියලුම චංචල ෙද්පල වල හිමිකම 
පවරා ෙදනු ඇත.“ 

 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් ආවරණ ලිපිය අත්සන් කර තිබුණද, ෙකොළඹ වරාය ඇතුලත වූ අක්කර 8 
ක ඉඩම සඳහා ෙවනම ෙගවීමක් සිදු කිරීමට අවශ්ය ෙනොවන බව නිෙයෝජනය ෙනොවන අන්දමින් ඔහු 
කියා කර ඇති ආකාරය අනුව පැහැදිලිව ෙපනී යන්ෙන්, එම ලිපිය යවනු ලැබ ඇත්ෙත් ජයසුන්දරෙග් 
උපෙදස් මත වන බවය. ඉතා ලිහිල් ආකරෙයන් කඩදාසි කැබැල්ලක අත්සනක් පවා ෙනොමැතිව, අක්කර 
8 ක රජෙය් ඉඩමක හිමිකම, කිසිදු ෙගවීමක් ලබා ෙනොෙගන පවරා ෙදන බවට වූ විශ්මයට පත් කරවන 
නිෙයෝජනයක් සිදු කිරීම සඳහා ජයසුන්දර විසින් අමාත්ය මණ්ඩලෙයන් ෙහෝ ෙවන යම් අෙයකුෙගන් විධි 
නිෙයෝගයක් ලබා ෙනොතිබුණි. පදානයක් මගින් ෙහෝ බද්දක් මගින් රජෙය් ඉඩමක් නාමික මිලක් මත ෙහෝ 
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නිර්මූල්ය ෙලස නීතිමය වශෙයන් උරුම කර පවරන විටකදී, එය විස්තර කරනු ලබන්ෙන් ‘විෙශේෂ පදානය 
ෙහෝ කල් බද්ද‘ වශෙයනි. එවැනි විෙශේෂ පදානයක් ෙහෝ කල් බද්දක් ලබා දීමට රජෙය් ඉඩම් ආඥා 
පනෙත් 6 (1) වගන්තිය මගින් ජනාධිපතිවරයාට බලය පවරා ඇත්ෙත් “පුණ්යමය, අධ්යාපනික, 
පරාර්ථකාමි, ආගමික ෙහෝ විද්යාත්මක අරමුණක්“ සඳහාය. ජනාධිපතිට පැවරී ඇති එම බලය පවා 
වර්තමානෙය්දී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 13 වන සංෙශෝධනයට යටත් කල යුතු ෙව්. (පසුව සඳහන් කර 
ඇත.) එනයින් ජයසුන්දර විසින් ෙමම නිෙයෝජනය සිදු කිරීෙමන්, ජනාධිපතිට පවා ෙනොමැති බලයක් තමා 
ෙවත ආෙරෝපණය කර ෙගන ඇත. ඉඩම ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට හිමිව තිබුෙණ් යයි 
සාවද්ය ෙලස උපකල්පනය කෙල් වුවද, එවැනි නිෙයෝජනයක් කල යුතුව තිබුෙණ් ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාෙව් පධාන නීති නිලධාරියාද ෙපනී සිටි ලංසු තැබිමට පූර්වෙයන් පැවති සාකච්ඡාෙව්දීය. 
ලංසු තැබීමට ෙපර 2002.4.30 දින සාකච්ඡාවට පසුව සහ ඉෙසඩ් 18 හි දිනය වන 2002.5.10 ට ෙපර 
ජයසුන්දර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙවන් උපෙදස් ඉල්ලා නැති බව පැහැදිලි ෙව්.  
 
පූර්වෙයන් ‘ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ඇගයීම‘ යන මාතෘකාව යටෙත් සලකා බලා ඇති 
සමහර කරුණු පිළිබඳව මම දැන් නැවත ෙකටිෙයන් සලකා බලමි. ඇගයීමක් කරන ෙලසට ඉල්ලා සිටින 
ලද පධාන තක්ෙසේරුකරු විසින් 2002.5.7 දිනැතිව ජයසුන්දර ෙවත ලිපියකින් ලිඛිතව දන්වා සිටිෙය් 
වත්කම් ඇගයීම නිම වීමට ආසන්න බවත්, ව්යාපාරික ඇගයීම සඳහා එය ආරම්භ කිරීමට පථම අමාත්ය 
මණ්ඩලය විසින් අනුමත කල දිරි දීමනා ෙගවීම සනාථ කරන ෙලසත්ය. පූර්වෙයන් සිදු කල 
විශ්ෙල්ෂණෙය්දී ජයසුන්දර විසින් දිරි දීමනා ෙගවීම පිළිබඳව බැඳීමකට යටත් ෙනොවී, පධාන 
තක්ෙසේරුකරු විසින් ඇගයීමක් ලබා දීම සාර්ථක ෙලස වලක්වා ඇති බව සටහන් කර ඇත. ඒ අයුරින් 
පධාන තක්ෙසේරුකරු හිරකර තබා, ඔහු විසින් ඉඩම සඳහා ෙවනම ෙගවීමක් ෙනොමැති බව පකාශ කර 
ඇති ඉෙසඩ් 18 ලිපිය ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ෙවත 2002.5.10 දිනැතිව ෙයොමු කිරීමට 
සැළැස්වීය. ඉන්පසුව 2002.5.15 දින ඔහු ඩීඑෆ්සීසි බැංකුෙවන් ව්යාපාරික ඇගයීමක් ඉල්ලා සිටිෙය්ය. 
එනයින් පැහැදිලි වන්ෙන්, ෙමය ඩීඑෆ්සීසී හි ව්යාපාරික ඇගයීම ෙවනම වත්කම් ඇගයීමක් මඟහැරීමට 
සහ පධාන තක්ෙසේරුකරු විසින් ව්යාපාරික ඇගයීම සිදු කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ජයසුන්දර විසින් ෙයොදා 
ගත් උපකමයක් බවයි.  
 
මම දැන් අදාළ ඉඩෙම් දෘෂ්ඨිෙකෝණෙයන් පමණක් සිද්ධීන්හි අනුපිළිෙවල පිළිබඳව සළකා බලමි. 
ජයසුන්දර සහ රත්නායක අතර 2002.7.12 දිනැති ලිපි හුවමාරුෙවන්, ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) 
ට පදානයක් කිරීෙමන් පසුව අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් කරුණ සළකා බැලීමටත් පවා ෙපර පර්ක් විසින් 
අදාළ ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට සූදානම් කිරීෙම් ෙයදී සිට ඇත. අමාත්ය මණ්ඩලෙය් තීරණය සනාථ කිරීමට 
එක් දිනකට ෙපර එනම් 2002.8.20 දින ගිවිසුම් කියාත්මක කරන ලදී. ඒවා නම් -  
 

i) ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුකම් ගිවිසුම (පී19(ඒ)) 

ii) ෙකොටස් විකිණීෙම් සහ මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුම (පී19(සී)) 

iii) ඉඩම පැවරීම සඳහා ෙනොතාරිස් ගිවිසුම (පී27) 

 

ගිවිසුම් සඳහා රජෙය් සියලුම පාර්ශවයන්හි සාක්ෂිකරුවන් වශෙයන් ජයසුන්දර සහ පර්ක් හි අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් අත්සන් කර ඇත. ශී ලංකා රජය ෙවනුෙවන් මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් විසින් අත්සන් කර ඇත. 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විකුණුම් සමාගම ෙලස විස්තර කර ඇති අතර, ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුකම් ගිවිසුෙමහි පාර්ශවයක් පමණකි. අමාත්ය මණ්ඩල 
තීරණය බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් පර්ක් විසින් ෙමම ගිවිසුම සකස් කර ඇති බැව් ජයසුන්දර විසින් පිළි ෙගන 
ඇත. දැන් සළකා බලනු ලබන දෘෂ්ඨිෙකෝණය අනුව, සැලකිය යුතු කරුණ නම්, ඉඩම පැවරීම සඳහා 
අත්සන් කල ෙනොතාරිස් ගිවිසුමය. පැහැදිලි ෙලසම ෙම් ආකාරෙය් ගිවිසුමක් පිළිබඳව ෙයෝජනා කැඳවීම් 
ඉල්ලීම් ෙහෝ ලංසු කැඳවීෙම් පූර්ව සාකච්ඡාෙව්දී සඳහන් වී ෙනොතාබුණි. එය පැන නැඟ ඇත්ෙත් 
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පූර්වෙයන් සඳහන් කල ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ට යවන ලද විෙශේෂිත සන්නිෙව්දනෙයන් 
(ඉෙසඩ් 17) බව ෙපනී යයි. පසුව සඳහන් වූ අමාත්ය මණ්ඩලයට යැවූ ෙයෝජනාෙවහි රජය ඉඩම් පැවරීෙම් 
ගිවිසුමක පාර්ශවයක් වන බවට කිසිම සඳහනක් ෙනොමැත. 
 
ජයසුන්දර විසින් ඔහුෙග් දිවුරුම් පකාශෙය් (ෙඡ්ද 27 (ජී) සහ (ෙක්) හි ෙමම ගිවිසුම පිළිබඳව වගකීම 
පවරා ගනිමින්, ඔහුෙග් කියාව සාධාරණීකරණය කිරීම සඳහා ෙහේතු හතරක් ෙගන හැර දක්වා ඇත. ඒවා 
නම්; 
 

අ) ඉඩම ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) සතු වත්කම්හි ෙකොටසක් වූ බවත්; 
 

ආ) ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ව්යාපාරික වටිනාකම ගණනය කිරීෙම්දී ඉඩෙම් 
වටිනාකමද ඒ සඳහා ගණන් ගත් බවත්; 

 

ඇ) අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශෙය් එය අනුමත කර ඇති බව ව්යංගෙයන් සඳහන් වූ බැවින්, අමාත්ය 
මණ්ඩලෙය් විෙශේෂිත අනුමැතියක් ලබා ගැනීෙම් අවශ්යතාවයක් ෙනොතිබූ බවත්; 

 

ඈ) අංක 538 (පී27) දරණ ගිවිසුමට ඇතුලත් වී ඇත්ෙත් ‘එකී ශීර්ෂගත ඉඩෙම් හිමිකම පැවරීමට 
කර තිබූ පතිඥාව කියාත්මක කිරීමට බවත්‘ය. 

 
ෙල්ඛනගතව ඇති සිද්ධීන්හි අනුපිළිෙවල අනුව, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ජයසුන්දර විසින් දක්වා ඇති ෙහේතු 
පරීක්ෂා කිරීෙම්දී විදහා දැක්ෙවන්ෙන්, එම ෙහේතු ඔහුෙග්ම භූමිකාව වටා ෙක්න්දගත වී ඇති බවය. ඉඩම 
“වත්කම් වල ෙකොටසක් බවට වූ“ පකාශය ෙනොපැහැදිලි පකාශයකි. ඉඩම නිශ්චල ෙද්පලක් වන අතර, 
එහි හිමිකාරිත්වය අත්පත් කර ගැනීම සඳහා නීතිෙයන් පැහැදිලිව අර්ථකථනය කල විධි පවතී. පශ්නය 
වන්ෙන් අදාළ කාලෙය්දී එම ඉඩම නීතිය අනුව ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි වත්කමක් වීද 
යන්නයි. පිළිෙගන ඇති පරිදි එය එෙසේ ෙනොවීය. එය ෙකොළඹ වරාෙය් ෙකොටසක් විය. ෙයෝජනා 
කැඳවීෙම්දී 4.4.1 ෙඡ්දෙය් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ඉඩෙම් සින්නක්කර අයිතිය දරණ බවට 
ඇති සාවද්ය පකාශය සහ ඉඩම ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  ෙවත පැවරීමට අමාත්ය 
මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීම යන්න ජයසුන්දරෙග් සහ පර්ක් හි මනඃකල්පිතයක් පමණකි. ෙකෙසේ 
වුවද, ෙයෝජනා කැඳවීෙම්දී ඇති පකාශෙය් සත්යතාවය පිළිබඳව ලංසු තබන්නන් ‘නිසි කියාශූරත්වයක්“ 
ෙයොමු කර ෙනොතිබූ බැවින් සහ ඉහත විශ්ෙල්ෂණෙය්දී ෙහලි වන පරිදි, ෙමය පිළිබඳව ලංසු තැබීමට පූර්ව 
සාකච්ඡාෙව්දී බැඳීමක් ඇති කර ෙගන ෙනොතිබූ බැවින්, ෙමම සාවද්ය පකාශය මත පමණක් කිසිවක් ඉටු 
ෙනොවනු ඇත. ෙමම ඉඩම සඳහා අතිෙර්ක ෙගවීමක් අවශ්ය ෙනොවන බවට වූ සන්නිෙව්දනය එහි හැරවුම් 
ලක්ෂ්යය විය. ෙමම සහතිකය ලබා දී ජයසුන්දර පධාන තක්ෙසේරුකරුෙගන් ෙවනම වත්කම් සහ 
ව්යාපාරික ඇගයීමක් ලබා ගැනීම මඟහැර, ඩීඑෆ්සීසී බැංකුෙවන් ව්යාපාරික ඇගයීමක් පමණක් ලබා 
ගැනීමට කියා කෙළේය. බැංකුව විසින් පාර්ලිෙම්න්තු කමිටුව ඉදිරිෙය් පකාශිත ෙලස, ඔවුන්ෙගන් ශුද්ධ 
වත්කම් ඇගයීමක් ඉල්ලා සිටිෙය් නම්, ඒ සඳහා ඔවුන් විසින් නිශ්චල ෙද්පල ඇගයුම්කරුවකුෙග් ෙසේවය 
ලබා ගැනීම කල හැකිව තිබුණු බව පිළි ෙගන ඇත.     
     
වාර්තාෙවන් ෙපනී යන පරිදි, ඉඩම ඇගයීම සිදු කර ඇත්ෙත් ඉතාමත් ෙනොසැළකිලිමත් ආකාරයකිනි. 
ඉඩම පිළිබඳ සඳහන් කරනු ලැබ ඇත්ෙත් ‘උපකල්පනය කල වර්තමාන වටිනාකමක්‘ සහිතව ‘අවෙශේෂ 
වටිනාකමක්‘ සහිත අංගයක් වශෙයන් පමණකි. ෙමම අවම පකාශය පදනම් කර කටයුතු කරමින් සහ 
ශුද්ධ වත්කම් ඇගයීමක් ලබා ගැනීම පරීක්ෂාකාරීව මගහරිමින්, ජයසුන්දර විසින් කිසිදු අනුමැතියකින් 
ෙතොරව සහ නීති විෙරෝධී ෙලස ඉඩම සඳහා අතිෙර්ක ෙගවීමක් අවශ්ය ෙනොවන බවට පූර්වෙයන් සහතික 
වීමක් ලබා දී, ඔහුෙග් කියාවන් පිළිබඳව ව්යාපාරික ඇගයීම ඉල්ලා සිටීමට ෙපර ව්යාපාරික ඇගයීම සඳහා 
ඉඩම ගණන් ෙගන ඇති බවට වූ පදනම මත ජයසුන්දර දැන් ආවරණය ලබයි.    
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පැවරීම සඳහා වූ ගිවිසුෙම් පි 27 විකුණුම්කරු වශෙයන් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විස්තර කර 
ඇතත්, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට ඉඩම සඳහා හිමිකමක් ෙනොමැති බව ගිවිසුෙම් විධිවිධාන 
සහ ෙකොන්ෙද්සි වලින්ම පැහැදිලි ෙව්. එබැවින් ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ෙවත කිසිදු 
ෙගවීමකින් ෙතොරව ඉඩම පවරා දීම තහවුරු කිරීම සඳහා, බැඳියාවක් ඇති රජය ඊට ඈඳා ෙගන ඇත. 
ගිවිසුම ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ට ෙකතරම් පක්ෂපාතීවීද යත්, ඉඩම ෙනොමිලෙය් පැවරිය යුතු 
බවත්,  ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ෙකොටස් 90 % ක්  ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) 
ෙවත විකිණීම “සැලසුම් කර තිබූ“ පදනම මත ඊට අදාළ සියලුම වියදම් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව විසින් දැරිය යුතුය යන වගන්තියක් එම ගිවිසුෙමහි ඇතුලත් ෙකොට ඇත. ඉෙසඩ් 18 
ලියවිල්ෙලන් සාක්ෂි දරණ පරිදි, ෙමම ‘සැලසුම් කිරීම‘ සිදු කරන ලද්ෙද් ජයසුන්දර විසින් කරන ලද 
අනුමැතියක් ෙනොමැති සන්නිෙව්දනෙය් වීම සැළකිය යුතු කරුණක් වන අතර, එමගින් ෙකොළඹ වරාෙය් 
පකාශිත සීමාව ඇතුලත පිහිටා ඇති අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක ඉඩම ෙමොනයම් ෙහෝ අය කිරීමකින් 
ෙතොරව, වර්ෂ එකක් ඇතුලත ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ෙවත පැවරීම “තහවුරු කිරීමට“ ශී 
ලංකා රජයට නීතිමය ෙනොවන වගකීමක් පැවරුණි. කබෙලන් ලිපට වැටුණා ෙසේ, එමගින් ලංකා මැරයින් 
සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හට (වර්තමානෙය් ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ට අයත්) ගිවිසුම බල 
ගැන්වීමට ‘විෙශේෂිත කාර්ය සාධන සඳහා නිෙයෝග“ ලබා ගැනීමටද හිමිකමක් ඇත.  
 
රජෙය් ඉඩම් අන්සතු කිරීම සහ බැහැර දීම, පියවරක් පාසා නීතිෙයන් විධිමත් කර ඇති කරුණක් වී, එය 
අවසානෙය් පාලනය වන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මගින් වන අතර, ෙමහි පිළි ෙගන ඇති පරිදි 
ජයසුන්දර සහ පර්ක් විසින් සකස් කරන ලද එවැනි සාහසික ෛනතික පබන්ධයක විෂය වස්තුවක් වීෙම් 
හැකියාවක් ෙනොමැත.  
 
ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)  / ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  ගිවිසුම පී 27 යටෙත් වූ 
තම අයිතිවාසිකම් හඹා යාම සඳහා වූ අතර, රජයට ඉඩම පැවරීම “තහවුරු කිරීම“ සඳහා පදානය කල 
වසර එකක කාලය දීර්ඝ කරවා ගැනීමට බල ෙකරුණි. ඒ අනුව ෙමම ගිවිසුමට සංෙශෝධන 4 ක් ඇතුලත් 
විය.  අවාසනෙය්දී එවකට ජනාධිපතිනිය ෙමම ඉඩමට අදාළව ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  
ෙවත ඉඩම් ආඥා පනත යටෙත් ජනරජෙය් රාජ්ය මුදාව සහිතව පදානයක් සිදු කරන ලදී. එම පදානය 
පිළිබඳ ලියවිල්ෙල් (පී 30) පකාශ කර ඇත්ෙත්, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  විසින් 
ජනරජයට රු. 1.199,362.500/- ක සැළකිය යුතු වටිනාකමක් ෙගවීෙමන් පසුව එය සිදු කර ඇති බවයි. 
ෙමම පකාශය සාවද්ය බව ෙපොදුෙව් පිළිෙගන ඇති කරුණකි.  සත්ය වශෙයන්ම ලංකා මැරයින් සර්විසස් 
ලිමිටඩ් (LMSL) විසින් රජයට මුදල් ෙගවීමක් සිදු කර ෙනොමැත. එම මුදල ලංකා මැරයින් සර්විසස් 
ලිමිටඩ් (LMSL)  හි ෙකොටස් මිලදී ගැනීම සඳහා ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)   විසින් 2002.9.6 
වන දින ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට ෙගවන ලද මුදල ෙව්. එබැවින් එම පදානය සැළකීම 
පිළිබඳ සාවද්ය පකාශය යන ෙහේතුව මත පමණක්ම නීතිෙයන් කුටිල ෙව්. රාජ්ය මුදාව යටෙත් රාජ්ය 
පධානියකු මගින් කරනු ලබන ෙමොනයම් ෙහෝ පදානය පිළිබඳ ලියවිල්ලක සත්යෙය් පවිතතාවය පැවතිය 
යුතුය. සාමාන්ය අවස්ථාවකදී, රජයට කරනු ලබන ෙගවීමක් පිලිබඳ පකාශයක් කල ෙනොහැකි වන්ෙන්, 
එය මහාභාණ්ඩාගාරය විසින්ද පරීක්ෂා කල යුතු බැවිනි. එෙහත් කණගාටුදායක ෙලස එම පරීක්ෂාව සිදුව 
නැත්ෙත්, ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)  ට වාසිදායක අයුරින් ඉඩම ෙවනුෙවන් අතිෙර්ක ෙගවීමක් 
අවශ්ය ෙනොවනු ඇතියි පබන්ධයක් නිර්මාණය කිරීමට වග කිවයුතු වූ ජයසුන්දර, දැන් මහාභාණ්ඩාගාරෙය් 
ෙල්කම් වශෙයන් තනතුරු ෙහොබවමින් සැපෙසේ සැඟවී සිටින බැවිනි.  
 
පදානය පිළිබඳ ලියවිල්ෙල් (පී 30) වලංගුභාවය පරික්ෂා කර බැලිය යුත්ෙත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 13 
වන සංෙශෝධනෙය් පතිපාදන අභිමුෙව්දීය.  
 
1987.11.14 දින සහතික කරන ලද ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 13 වන සංෙශෝධනෙයන් පතිපාදන සලසා 
ඇත්ෙත් පලාත් සභා පිහිටුවීම සඳහාය. සංෙශෝධනෙයන් හඳුන්වා දී ඇති 154ජී(1)  ව්යවස්ථාෙව් නව වන 
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උප ගන්ථෙය් 1 වන ලැයිස්තුෙව් සඳහන් කරුණු වලට අදාළව (පලාත් සභා ලැයිස්තුව) පලාත් සභාවලට 
ව්යවස්ථාදායක බලය පවරනු ලැබ ඇත. 154එෆ්(1) ව්යවස්ථාව අනුව අමාත්ය මණ්ඩලෙය් උපෙදස් මත 
පලාත ඇතුලත විධායක බලය අභ්යාස කිරීමට 154සී ව්යවසථ්ාව පලාත ඇතුලත 1 වන ලැයිස්තුෙව් 
සඳහන් කරුණු වලට පැතිර යනෙසේ කටයුතු කිරීමට ආණ්ඩුකාරවරයාට බලය පවරයි. 154එෆ්(6) 
ව්යවස්ථාව අනුව, අමාත්ය මණ්ඩලය පලාත් සභාවට සාමූහිකව වග කිවයුතු සහ පිළිතුරු දිය යුතු 
වන්ෙන්ය. එනයින් ෙපනී යන්ෙන්, 13 වන සංෙශෝධනෙය් පතිපාදන, පලාතක් ඇතුලත පලාත් සභා 
ලැයිස්තුෙව් ඇතුලත් කාරණා සඳහා ව්යවස්ථාදායක සහ විධායක බලය ‘ෙවස්මිනිස්ටර්‘ ආණ්ඩුකම 
ආකෘතියකට නැදෑකම් කියන පද්ධතියක් මත ලබා දී ඇති බවය. ඉඩම් විෂයයට සම්බන්ධ පලාත් සභා 
ලැයිස්තුෙව් 18 වන අයිතමෙය් පහත පරිදි සඳහන් ෙවයි. 
 

‘ඉඩම් - ඉඩම් එනම් ඉඩම් මත අයිතිය, ඉඩම් භුක්තිය, ඉඩම් පැවරීම සහ අන්සතු කිරීම, ඉඩම් 
භාවිතය, ඉඩම් නිරවුල් කිරීම සහ ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීම, උපගන්ථය 11 දක්වා ඇති 
පමාණයට කිරීම සඳහා. 
 
18 වන අයිතමෙය් සඳහන් උපගන්ථය 11 හි පහත පරිදි පකාශිතය.   
 
“ඉඩම් සහ ඉඩම් නිරවුල් කිරීම“ 
 
රජෙය් ඉඩම් ඉදිරියටත් ජනරජය සතු වනු ඇති අතර, 33(ඩී) ව්යවස්ථාව අනුව සහ අදාළ 
ලිඛිත නීති අනුව, නිශ්කාෂණය කල හැකිය. ඉහත පකාශිත විෂයය පරිදි, පහත දැක්ෙවන 
විෙශේෂ පතිපාදනයට යටත් වූ පලාත් සභාෙව් විෂයයක් විය යුතුය.  
 
1. රජෙය් ඉඩම් -  

  1.1 පලාතක් තුල රජෙය් කාර්යයක් සඳහා අවශ්ය වන ෙවන් කල ෙහෝ සමගාමී 
විෂයයක රජෙය් ඉඩම්, අදාළ කරුණ පාලනය වන නීති අනුව රජය මගින් භාවිතා 
කල හැකිය. එවැනි විෂයයක් පිළිබඳව, එකී ඉඩම් භාවිතා කිරීම සඳහා රජය විසින් 
අදාළ පලාත් සභාෙවන් අදහස් විමසිය යුතුය. 

 
  1.2 පලාත ඇතුලත පලාත් සභාෙව් විෂයයක් සඳහා අවශ්ය වන රජෙය් ඉඩම්, සෑම 

පලාත් සභාවකටම රජය විසින් ලබා දිය යුතුය. අදාළ කරුණ පාලනය වන නීති සහ 
ව්යවස්ථා අනුව, එවැනි රජෙය් ඉඩම් පරිපාලනය,පාලනය සහ භාවිතා කිරීම පලාත් 
සභාව විසින් සිදු කල යුතුය.  

 
  1.3 ෙමොනයම් ෙහෝ පුරවැසියකුට ෙහෝ ෙමොනයම් ෙහෝ සංවිධානයකට පලාත ඇතුලත 

රජෙය් ඉඩම් අන්සතු කිරීම ෙහෝ බැහැර දීම, අදාළ පලාත් සභාෙව් උපෙදස් මත, 
කරුණ පාලනය වන නීති අනුව ජනාධිපති විසින් සිදු කල යුතුය.“ 

 
රජෙය් ඉඩම් පදානයන් කිරීමට සහ බැහැර දීමට, රජෙය් ඉඩම් ආඥා පනෙත් 2 වන වගන්තිය සමඟ 
කියෙවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 33(ඩී) ව්යවස්ථාව මගින් ජනාධිපතිට පවරා ඇති බලය, ඉහත දක්වා 
ඇති ‘උපගන්ථය 11‘ හි පතිපාදන වලින් සීමා කර ඇති බව ෙපනී යයි.  
 
මට ෙපනී යන පරිදි, පලාතක් ඇතුලත ඉඩම් වලට අදාළව ‘උපගන්ථය 11‘ මගින් අෙන්යොන්යව කියා 
කරන නීතිමය ආධිපත්යයක් පිහිටුවයි. අන්සතු කිරීෙම් සහ බැහැර දීෙම් අවසාන බලය ජනාධිපති ෙවත 
රැඳී තිබියදී, බලය අභ්යාස කිරීම ‘උපගන්ථය 11‘ හි ෙකොන්ෙද්සි තෘප්තිමත් කිරීමට යටත්ය. 
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1.3 ෙඡ්දෙයහි දක්වා ඇති පූර්ව ෙකොන්ෙද්සියක් අනුව, රජෙය් ඉඩම් අන්සතු කිරීම ෙහෝ බැහැර දීම බල 
පවත්වන නීති අනුව අදාල පලාත් සභාෙව් උපෙදස ්මත පමණක් සිදු කල යුතුය. ආණ්ඩුකාරවරයා මගින් 
සන්නිෙව්දනය කරනු ලබන අමාත්ය මණ්ඩලයක් විසින් උපෙදස් ලබා දීම සිදු කල යුතුය. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අමාත්ය මණ්ඩලයක් විසින් පලාත් සභාවට වග කිව යුතුය.  
 
ෙමම නඩුෙව් කරුණු වලට අදාළව සැළකිල්ලට ගතු යුතු තවත් අංගයක් වන්ෙන්, ‘උපගන්ථය 11‘ හි 1.1 
ෙඡ්දෙයහි වන ව්යංගත්වයයි. ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය පනත අනුව සැකසූ පී 33 නිෙයෝගය අනුව, 
පශ්නයට බඳුන් වී ඇති ඉඩම පිහිටා ඇත්ෙත් ෙකොළඹ වරාය තුල වන අතර, ඉහත 1.1 ෙඡ්දය අනුව 
වරායවල් යනු ෙවන් කල වස්තු විෂයයන් බැවින්, රජය විසින් ඉඩම් භාවිතා කල යුතු වන්ෙන් ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිය පනෙත් ඇතුලත් පතිපාදන වලට අනුකූලවය. එබැවින්, පී 33 නිෙයෝගය බල පවත්නා 
විට, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි වාසියට උද්ෙද්සිත පරිදි ඉඩම අන්සතු කිරීම 
නීත්යානුකූල ෙනොෙව්. 
 
ඉඩමට අදාළව කියාපා ඇති ‘අපගමනය‘ පිළිබඳව නිගමනය සංක්ෙෂේප කරන්ෙන් නම්, මා දරණ මතය 
වූෙය් එකී අපගමනය මගින් අන් අයට නීතිය යටෙත් වූ ආරක්ෂාව අහිමි කරමින්, ෙජෝන් කීල්ස් 
ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ට වාසිදායක වී ඇති බව ෙපත්සම්කරු විසින් ස්ථාපිත කර ඇතිවා පමණක් ෙනොව, 
ෙකොළඹ වරාෙය් නිශ්චිත සීමා ඇතුලත පිහිටි අක්කර 8 රුඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක ඉඩම අන්සතු කිරීම පහත 
දැක්ෙවන ෙහේතු මත වලංගු ෙනොවන බවය.  
 

අ) රු. 1,199,362,500/- ක සැළකිය යුතු ෙගවීම මත පදානය කර ඇති බවට වූ වැරදි 
සහගත පකාශය. 

 
ආ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 1 වන ලැයිස්තුෙව් නව වන උපෙල්ඛනෙය් 11 උපගන්ථෙය් 1.3 

ෙඡ්දෙය් අවශ්යතා පරිදි, පලාත් සභාෙව් උපෙදස් ෙනොමැතිව පදානය සිදු කර ඇති 
බැවින්. 

 
ඇ) ෙමම ඉඩම ෙකොළඹ වරාෙය් නිශ්චිත සීමා ඇතුලත පිහිටා ඇති බැවින්, ශී ලංකා වරාය 

අධිකාරි පනෙතහි විධිවිධාන අනුව ඉඩම භාවිතයට ගත හැකි වන්ෙන් රජයට පමණක් 
වන නිසාත්ය. 

 
මම දැන් ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ට වාසිදායක වූෙය් යයි කියන ලද තුන්වන අපගමනය 
පිළිබඳව සළකා බලමි.  
 
   
අපගමනය (iii) 
 
ෙපත්සෙමහි 24 වන ෙඡ්දෙයහි පකාශ කර ඇත්ෙත්, ජයසුන්දර විසින් ලංසු තැබීමට පූර්වෙයන් පැවති 
සාකච්ඡාෙව්දී, රජය විසින් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ට එෙරහිව විසඳීමට ඇති නඩු කීම් 
භාර ෙනොගන්නා බවට ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)  සමඟ ඇතුලත්ව ඇති ෙකොටස් විකිණීෙම් සහ 
මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුෙම් (පී19(සී) 3.5 ඩී) වගන්තිෙය් පකාශ කර ඇතත්, ඔක්ස්ෆර්ඩ් ෙජ් ඉන්ටර්නැෂනල් 
(ෙපෞද්ගලික) සමාගම විසින් කර ඇති හිමිකම් පෑමට ආනුශංගිකව පැන නඟින ඕනෑම බැඳියාවක් සඳහා 
වගකීම රජයට පැවෙරන බවට පතිපාදන සළසා ඇති බවයි. 
 
ෙමම කියා පෑම ජයසුන්දර විසින් පතිෙශේධනය කර, ඔහුෙග් දිවුරුම පකාශෙය් 27 වන ෙඡ්දෙය් පකාශ කර 
ඇත්ෙත්,  ඔක්ස්ෆර්ඩ් ෙජ් නඩුෙවහි හිමිකම් පා ඇති විශාල මුදල් පමාණය පිළිබඳව හැර දැමීමක් කිරීමට 
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තීරණය කර තිබූ බවය. රත්නායක විසින්ද එම කියා පෑම පතිෙශේධනය කරමින් පකාශ කර ඇත්ෙත්, ෙජ් 
නඩුවට අදාළව හැර දැමීම කර ඇත්ෙත් 2002.5.24 දින ෙකටි ලැයිස්තුගත කල ලංසු තබන්නන්ෙග් 
රැස්වීමකදී බවය. (දිවුරුම් පකාශෙය් 85 ෙඡ්දය බලන්න.) දිවුරුම් පකාශයට අමුණා ඇති එම දිනයම දරණ 
ඉෙසඩ් 22 ලිපිෙයන්ද ෙම් බව සනාථ ෙව්. ෙපත්සම්කරු විසින්ම ඉදිරිපත් කර ඇති එම තත්වය පිළිබඳව 
ෙවනත් ෙකටි ලැයිස්තුගත කල ලංසු තබන්ෙනකුට යවන ලද ලිපියකින්ද ෙම් බව සනාථ ෙව්. එබැවින් මා 
දරණ මතය වන්ෙන්, එවැනි අනුගහයක් ලබා දීම සඳහා වූ ජයසුන්දරෙග් අධිබලය පශ්නයට බඳුන් වී 
ඇතත්, එය සත්ය වශෙයන්ම සිදු කර ඇත්ෙත් පර්ක් කාර්යාලෙය් පැවති ෙකටි ලැයිස්තුගත ලංසු 
තබන්නන්ෙග් රැස්වීමකදී බවය.  
 
 
එ. ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි ලංසුව පිළිගැනීම 
 
තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුෙව් දිනයක් ෙනොමැති වාර්තාව 2002.6.6 දින රැස්වීමට පසුව සකස් කර ඇති 
බවට අනුමාන කල හැකිය. ෙකටි ලැයිස්තුගත ලංසු තබන්නන් 6 ෙදෙනකුට “අමාත්ය මණ්ඩල 
අනුමැතියට යටත්ව“ ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවළඳෙපොල හුවමාරුෙව්දී ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL)  හි ෙකොටස් සඳහා මූල්ය ලංසු තැබීමට ඉඩ ෙදන ෙලසට වාර්තාෙවන් නිර්ෙද්ශ කරයි. ෙකොටස් 
90 % ක ඇගයීම රුපියල් බිලියන 1.016 සිට රුපියල් 1.286 පරාසය ඇතුලත් ෙවතැයි යන ඩීඑෆ්සීසී 
බැංකු ඇගයීම් වාර්තාව 2002.6.10 දිනැතිය. එය සළකා බැලීෙම්දී, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL)  ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම සඳහා නිර්ෙද්ශ කිරීමට පවා ජයසුන්දර සහ පර්ක් ෙවත අමාත්ය 
මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දී ෙනොතිබුණු අතර, එයින් අදහස් කෙල් ඉල්ලීමක් ෙනොමැතිව අමාත්ය 
මණ්ඩලයට උපෙදස් දීම වුවද එය අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත ෙයොමු කිරීම සඳහා නිසි අදියර එය විය. ඒ 
ෙවනුවට ජයසුන්දර සමාන්තර කියාවලි ෙදකක් අනුගමනය කල බව ෙපනී යයි.  
 
පළමුව, එවකට විදුලි බල සහ බල ශක්ති අමාත්යවරයා වූ 2 වන වගඋත්තරකරු විසින් 2002.6.20 
දිනැතිව අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය ඉදිරිපත් කරන ලදී. එහි අන්තර්ගතෙයන් පැහැදිලි වන්ෙන්, පර්ක් 
විසින් සපයා ඇති ෙතොරතුරු මත එය සකස් කර ඇති බවයි. එහි ලංසු තබන්නන් ෙකටිලැයිස්තුගත කිරීම 
පිළිබඳව සහ ඩීඑෆ්සීසී බැංකුෙව් ඇගයුම් පිළිබඳව නිශ්චිතව සඳහනක් ඇත. සැළකිය යුතු ෙලස එහි පධාන  
තක්ෙසේරුකරෙගන් ඇගයීමක් ඉල්ලුම් කර, එය හඹා ෙනොගිය බවට සම්බන්ධිත සඳහනක් ෙනොමැත. 
වඩාත් වැදගත් ෙලස එම සංෙද්ශෙය් ඉන්ධන සැපයුම් අංශය සීමා ලිහිල් කිරීම පිළිබඳව අමාත්ය 
මණ්ඩලෙය් තීරණය සම්බන්ධෙයන් ෙමොනයම් ෙහෝ සඳහනක් සිදු කර ෙනොමැත. පර්ක් ෙවත පකට ෙලස 
සංෙද්ශය සැකසීෙම් වගකීම පැවරී තිබුන බැවින්, පූර්ව පතිපත්ති තීරණය සඳහන් කිරීම සම්බන්ධිත අත 
හැරීෙම් වගකීම පර්ක් ෙවත පැවෙර්. අධිකරණෙය් කිසිදු විෙරෝධතාවයක් ෙගොනු කර ෙනොමැති 2 වන 
වගඋත්තරකාර විසින් පරික්ෂා කිරීමකින් ෙතොරව පර්ක් විසින් ඉදිරිපත් කල ෙකටුම්පතක් ෙයොදා ෙගන 
ඇති බව පත්යක්ෂය. 
 
එය එෙසේ තිබියදී, ෙපත්සම්කරු විසින් කියාපා ඇති පරිදි එම කරුණ අමාත්ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කෙල් 
නම්, රජයට උපෙදස් දීම එකම කර්තව්යය වූ පර්ක් විසින්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් 
සිය තීරණය ලබා ෙදන තුරු ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් කටයුතු කල ෙනොහැකි විය යුතුව තිබුණි.  
 
හිටපු ජනාධිපති විසින් 2002.8.7 දිනැති සංෙද්ශෙය් සඳහන් කර ඇති නිරීක්ෂණ (පී 14) වලින් 
ෙහලිවන්ෙන්, 2 වන වගඋත්තරකරුෙග් සංෙද්ශය සංසරණය කර ඇත්ෙත් 2002.8.6 දිනදී පමණක් වන 
බවය. එබැවින්, අමාත්ය මණ්ඩලෙය් එම කටයුත්ත පිළිබඳව කටයුතු කිරීෙම් හදිසියක් ෙනොතිබූ බව ෙපනී 
යන අතර, සංෙද්ශය පිළිබඳව තීරණය ෙගන ඇත්ෙත් 2002.8.12 දිනදී වන අතර, එය සනාථ කර ඇත්ෙත් 
2002.8.21 දිනදීය.  
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එම තීරණෙයහි පකාශිත පරිදි, එම කරුණ පිළිබඳව විදුලිබල සහ බල ශක්ති අමාත්යාංශය විසින් කියා 
කල යුතු ෙව්. 
 
පර්ක් විසින් ෙගන ඇති ෙදවන කියාමාර්ගය වූෙය්, එහි ෙයෝජනාව පිළිබඳව අමාත්ය මණ්ඩලය ඉදිරිෙය් 
කටයුතු ෙකෙරමින් තිෙබන අතරතුරදී ෙකොටස් විකිණීෙම් කටයුතු අවසන් කිරීෙම් නියැලුනු බවය. 
අමාත්ය මණ්ඩලය ඉදිරිෙය් කටයුතු  ෙකෙරමින් තිෙබන කරුණ හුදු විධිමත් කටයුත්තක් වශෙයන් 
ජයසුන්දර දුටුව බව පැහැදිලි ෙව්. 1996 අංක 1 දරණ පනතින් පර්ක් ෙවත පැවරී ඇති බලතල වලට 
සම්පූර්ණෙයන් අතිරික්ත වශෙයන් කටයුතු කරමින්, ඔහු ෙකටි ලැයිස්තුගත කල පාර්ශවයන්ෙගන් ලංසු 
කැඳවන ලදී. එනයින්, ඉහත සඳහන් කර ඇති සාවද්ය කියාවලිෙයන් තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව මගින් 
ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ට වාසිදායක වනෙසේ කරන ලද ෙකටි ලැයිස්තුගත කිරීම අතීත 
සිද්ධියක් බවට පත්ෙවයි. තවද, සැළකිලිමත් ෙලස පධාන තක්ෙසේරුකරු විසින් ඇගයීමක් කිරීම 
මගහරිමින්, සම්පූර්ණ වශෙයන් ජයසුන්දරෙග් තීරණය මත ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව විසින් කරන ලද ඇගයීමද 
අතීත සිද්ධියක් බවට පත්වී ඇත. ජයසුන්දර, ඔහු විසින්ම රුපියල් බිලියන 1.2 කට නියම කරන ලද අවම 
මිල අනුව කියා කරමින්,  ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ෙකොටස් 90 % කට ලංසු තැබීම 
සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවළඳෙපොල හුවමාරුෙව් අවම මිෙලන් 10 % ක් ලංසු තැබීෙම් 
බැඳුම්කරයක් / ඇපකරයක් ලබා දිය යුතු යැයි ලංසු තබන්නන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිෙය්ය. ජයසුන්දර විසින් 
නියම කරනු ලැබූ ලංසු තැබීෙම් බැඳුම්කරෙය් අවසාන දිනය 2002.7.10 දිනය විය. එම දිනය වන විට 2 
වන වගඋත්තරකරු වන අමාත්යවරයාෙග් අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය අමාත්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් අතර 
පවා සංසරණය ෙකොට ෙනොතිබුණි. එෙහත් ජයසුන්දරෙග් සහ පර්ක් හි පාර්ශවෙයන් කලබලකාරී 
කියාකාරකම් සිදු වී ඇති අතර, 2002.7.10, 2002.7.13 සහ 2002.7.24 දින ෙඩ්ලි නිවුස් පුවත්පත් වල පල 
වූ එම සිද්ධීන් වල සමකාලීන විස්තරයක් පී 17 වශෙයන් සළකුණු කරමින් ෙපත්සම්කරු විසින් ඉදිරිපත් 
කර අයැද සිටී.  
 
මම දැන් ජයසුන්දර විසින් පතිෙශේධනය ෙනොකල පී 17 වාර්තා කර ඇති පරිදි වන සිද්ධීන් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරමි. ජයසුන්දර විසින් 2008.7.8 දින ලංසු තබන්නන්ට දන්වා සිටිෙය් ඔවුන් ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් වෘත්තීය සමිති සමඟ අවෙබෝධතා ගිවිසුමකට ඇතුලත් විය යුතු බවය. 
ලංසු තබන්නන් ෙමම අවශ්යතාවයට විෙරෝධතාවය පල කර ඇති අතර, පුවත් පත් වල ෙහලි කිරීම් 
ෙහේතුෙවන්, ලංසු තබන්නන්ව 2002.7.10 දින ප.ව. 12.30 ට පර්ක් කාර්යාලෙය්දී පැවති රැස්වීමකට 
කැඳවා, එවැනි වෘත්තීය සමිති සමඟ ගිවිසුමකට ඇතුලත් වීෙම් අවශ්යතාවයක් ෙනොමැති බව දන්වා සිටින 
ලදී. ලංසු තබන්නන් පුවත් පත් වල පල කල පැමිණිල්ල වූෙය්, ඔවුන්ට ලංසු තැබීෙම් බැඳුම්කර ලබා දීමට 
තිබූ කාලය 10 වැනිදා ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 2.00 පමණක් වූ බැවින්, විෙද්ශ සහකාරකයින් සමඟ වූ අයට 
සීමාසහිත කාල පරාසයක් තුල අවශ්ය උපෙදස් ලබා ගත ෙනොහැකි වන බවය. ලංසු තැබීෙම් බැඳුම්කරය 
ලබා දුන් එකම ලංසු තබන්නා වූෙය් ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) පමණකි. 
 
ජයසුන්දර තමන් විසින්ම විකිණීම සඳහා ෙකොටස් හුවමාරුෙව්දී ලංසු තැබීම 2002.7.12 දිනට නියම කර 
ලංසු තැබීෙම් බැඳුම්කර ලබා දුන් එකම ලංසු තබන්නා ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) පමණක් වූ 
බැවින්, ලංසු තැබීෙම් කියාවලිෙය් තවදුරටත් කටයුතු කිරීම අනවශ්ය බව තීරණය කර, 2002.7.12 දිනැති 
ලිපිෙයන් (පී 15 (ඒ)) ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි එස.් රත්නායකට “ 2002 ජූලි 24 වන දින වන 
විට ගනුෙදනුව සමාප්ත කිරීමට ............... සහ ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට ෙයෝජනා කර ඇත. “ ෙලසින් 
දැනුම් ෙදන ලදී. රත්නායක විසින් එම දිනයම වන 2002.7.12 (පී15) දිනැති ලිපිෙයන් ජයසුන්දර අමතා 
පකාශ කර සිටිෙය්, ජයසුන්දර දක්වා ඇති පරිදි ගනුෙදනුව සමාප්ත කිරීමට ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් 
(JKH)  කැමැත්ෙතන් සිටින බවය.       
 
එකම දිනැති ලිපි ෙදක ෙලස බැලීෙම්දී යෙමකුට ඇතිවන සංකල්පනය වන්ෙන් රත්නායක සහ ජයසුන්දර 
ෙම්සය අසල ෙදපස අසුන් ෙගන ඒවා හුවමාරු කරෙගන ඇති බවය. එම ලිපි ෆැක්ස් මගින් හුවමාරු 
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කරගත් බව ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)  හි නීතීඥයින් ඉදිරිපත් කර සිටින ලදී. ජයසුන්දරෙග් 
ෆැක්ස් ලිපිෙය් ෙව්ලාව ප.ව. 4.45 ෙලස සටහන් වන අතර, රත්නායකෙග් ෆැක්ස් ලිපිෙය් ෙව්ලාව ප.ව. 
5.30 විය. ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)  විසින් ලියවිලි ඉදිරිපත් කර ෙනොමැති අතර, මවිසින් එම 
ෙව්ලාවන් සටහන් කර ෙගන ඇත්ෙත් ඉදිරිපත් කිරීම් පදනම් කර ගනිමිනි. අෙනකුත් ලංසු තබන්නන්ෙග් 
අපහසුතා ෙකෙසේ වුවද, කාල නියමය රත්නායකෙග් කටයුතු වලට ෙහොඳින් ගැලපී ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් 
2002.7.11 දිනැති පි 27 ෙල්ඛනයට අනුව (පසුව ෙපත්සම්කරු විසින් ආෙයෝජන මණ්ඩලෙයන් ලබා 
ෙගන ඇති) ආෙයෝජන මණ්ඩලෙයන් ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)  ෙවත දන්වා ඇත්ෙත්, මීට අදාළ 
බදු සහන ලබා දීම සඳහා අයදුම්පත අනුමත කර ඇති බවය. මම දැනටමත් ‘ඊ‘ ශීර්ෂය යටෙත් ෙජෝන් 
කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)  විසින් බදු සහන ලබා ගත් වැරදි සහගත සහ නීති විෙරෝධී ආකාරය පිළිබඳව 
සළකා බලා ඇත.  
 
පී 16 ලිපිය මගින්, රත්නායක වහාම සහ පැකිලීමකින් ෙතොරව ගනුෙදනුව සමාප්ත කිරීමට එකඟ වී, ඔහු 
විසින් ඉහත සඳහන් පරිදි පී 18 (ඒ) ලිපිය යවමින්, ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුකම් ගිවිසුෙම් 8.2 
වගන්තිය සංෙශෝධනයක් වශෙයන් සහනය ඇතුලත් කරවා ගනිමින්, තරඟකරුවන් ඉවත් කිරීම සඳහා 
ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) අෙප්ක්ෂා කල පදනම මත ඉහත ‘ඊ අපගමනය‘  හි දක්වා ඇති පරිදි 
ජයසුන්දරෙගන් ෙනොකඩවා වැඩිපුර සහන ලබා ගැනීමට කටයුතු කෙල්ය.  
 
පී 15 (ඒ) දරණ ෙල්ඛනෙයන් ෙපනී යන පරිදි, අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය සංසරණය කිරීමට ඉතාමත් 
කලින්, එනම් 2002 ජූලි 24 වන දින වන විට ගිවිසුම් අත්සන් කරන බව ජයසුන්දර විසින් පකාශ කර ඇත. 
අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය අෙප්ක්ෂාෙවන් පර්ක් විසින් සියලුම ගිවිසුම් සූදානම් ෙකොට තැබූ බව ඔහු විසින් 
පිළිෙගන ඇත. ෙමම ගිවිසුම බරපතල ෙලස ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ට වාසිදායක අයුරින් 
පක්ෂපාතීව සකස් කර ඇති බව සහ අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශෙය් පවා සඳහන් කර ෙනොමැති වගකීම් ශී 
ලංකා රජය ෙවත පවරා ඇති බව, ඉහත ‘ඊ‘ හි මවිසින් දක්වා ඇත. ජයසුන්දරෙග් ඉවසිලි රහිත බව එයට 
මඟ සළසා ඇති බව ෙපනී යන අතර, සත්ය වශෙයන්ම අමාත්ය මණ්ඩල සනාථ කිරීමට දින එකකට ෙපර 
එනම් 2002.8.20 දින ගිවිසුම් අත්සන් කරනු ලැබ ඇත. උපහාසාත්මක කාරණය වන්ෙන්, ෙම් සම්බන්ධව 
විදුලි බල සහ බල ශක්ති අමාත්යවරයාට කියා කිරීමට පැවරීම අමාත්ය මණ්ඩලෙය් තීරණය වූවා මිස, ඒ 
සම්බන්ධෙයන්  කියා කිරීමට ජයසුන්දර සහ පර්ක් හට පැවරීම එහි තීරණය ෙනොවීමය. 
 
පූර්වෙයන් සඳහන් ‘අ‘ සිට ‘එ‘ දක්වා වූ ෙකොටස්වල විශ්ෙල්ෂණයන් පදනම් කර මාෙග් ෙසොයා ගැනීම් 
සාරාංශයක් ෙකොට පහත පරිදි දක්වමි.  
 

1. ෙකොළඹ වරාය ඇතුලත ගබඩා කිරීෙම් ටැංකි 12 කින් සහ ෙඩොල්ෆින් නැංගුරම්ෙපොල සහ 
දකුණු ජැටිය එකිෙනකට සම්බන්ධ කල නල ජාලයක් සහිතව, ෙහොඳින් සංවර්ධනය කල 
පහසුකම් සහිත, සමුද ඉන්ධන සැපයීෙම් ඒකාධිකාරය ඇතිව සිටි ලංකා මැරයින් සර්විසස් 
ලිමිටඩ් (LMSL), ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට (CPC) සම්පූර්ණෙයන්ම අයත්ව 
තිබූ සමාගමකි. 
 

2. ඉන්ධන සැපයීම මූල්යදායක ව්යාපාරයක් වූ අතර, 2000/2001 වර්ෂය සඳහා ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) රුපියල් මිලියන 318 ක ලාභයක් උපයාෙගන, 
රුපියල් මිලියන 163 ක් ආදායම් බදු වශෙයන් ෙගවා ඇත. 
 

3. ෙකොළඹ වරාෙය් අද්විතීය පිහිටීම ෙහේතුෙවන්,  ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා වැඩි දියුණු කර, 
පුළුල් කර  රජයට අතිමහත් ආර්ථික පතිලාභ ලැෙබන ෙලස කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව 
තිබුණි. 
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4. අමාත්යවරුන් කිහිප ෙදෙනකු විසින් පල කරනු ලැබූ සැළකිල්ල කරණ ෙකොට ෙගන, 
ඉන්ධන සැපයුම් කිරීම සීමා ලිහිල් කිරීම සඳහා නාවික කටයුතු අමාත්යවරයා විසින් 
අමාත්ය මණ්ඩලයට 200.5.24 දිනැතිව ෙයෝජනා කල අතර, එම ෙයෝජනාව රාජ්ය 
ව්යවසාය පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙවහි (පර්ක්) අධ්යක්ෂවරයා ඇතුළු නිලධාරි 
කමිටුවකට ෙයොමු කරන ලදී.  
 

5. අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් සමුද දූෂණය වැනි සීමා ලිහිල් කිරීෙම්දී  සැළකිල්ලට ගත යුතු 
සියලුම කරුණු අවධානයට ගනිමින්, සැළකිලිමත් උපාය ඥානයක් අනුමත කර, ෙකොළඹ 
වරාෙයන් පිට ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙමෙහයවන්නන්ට 
බලපත 3 ක් ලබා දීමට කියාවලියක් නිර්ෙද්ශ කරන ෙලසට, පර්ක් ෙවත බලතල ලබා 
ෙදන ලදී. ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හට වර්ෂ එකක කාලයක් තවදුරටත් 
ෙකොළඹ වරාය තුල ඒකාධිකාරයක් පවත්වා ගැනීමටත්, සම්පූර්ණෙයන් සීමා ලිහිල් කල 
අවස්ථාවකදී ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමටත් වශෙයනි. 
 

6. පී. බී. ජයසුන්දර සභාපතිත්වය ෙහබ වූ පර්ක් විසින් බලපත 3 ක් ලබා දීෙම් කියාවලිය 
සඳහා නිර්ෙද්ශයන් කිරීම පැහැර හැරිය අතර, කිසිදු අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතියකින් 
ෙතොරව ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ෙකොටස් 90 % ක් විකිණීෙම් 
කියාවලියක් සිදු කර ෙගන ෙගොස් ඇත.  
 

7. ජයසුන්දර විසින් තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව සඳහා තුන් ෙදෙනකු නම් කල අතර, 
එවකට මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ෙමම තිෙදනා පත් කරනු ලැබීය. එෙහත් ජයසුන්දර 
අමාත්ය මණ්ඩලය අනුමත කල ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයක් ෙහෝ අමාත්ය මණ්ඩලය අනුමත 
කල සාකච්ඡා කිරීෙම් කමිටුවක් පත් කරවා ගැනීමට අෙපොෙහොසත් විය. එමගින්, ඔහු 
ෙමම කරුණ අමාත්ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීම මඟහරවා, සියලුම කටයුතු පිළිබඳ 
තීරණය කිරීෙම් බලතල තමන් ෙවතම රඳවා ගත්ෙත්ය. 
 

8. සියලුම අපවාදයට ලක්වූ තීරණයන් ෙගන ඇත්ෙත් සම්පුර්ණෙයන්ම ජයසුන්දර විසින් 
තම අභිමතය පරිදි බව ෙල්ඛන වලින් පැහැදිලිව ස්ථාපිත ෙවයි. 
 

9. 1996 අංක 1 දරණ පර්ක් පනත මගින්, ජයසුන්දර සභාපති වූ ෙකොමිසමට බලය පවරා 
තිබුෙණ් රාජ්ය ව්යවසාය පතිසංස්කරණය සඳහා රජයට උපෙදස් දීමට සහ සහාය වීමට 
සහ රජය අනුමැතිය ෙදනු ලබන්ෙන් නම් යම් කරුණක් පිළිබඳව කියා කිරීමට ෙහෝ 
ගනුෙදනු කිරීමට පමණකි. 
 

10.  ජයසුන්දර විසින්, රජය මගින් අනුමැතිය  ලබා දී ඇති පරිදි ඉන්ධන සැපයුම් ෙවළඳාම 
සීමා ලිහිල් කිරීමට කියා කිරීම පැහැර හැරිය අතර, රජෙය් කිසිදු අනුමැතියකින් ෙතොරව 
ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ෙකොටස් විකිණීෙම් කියාවලියක් සිදු කර 
ෙගන ෙගොස්, එමගින් ඒකාධිකාරය සත්ය වශෙයන්ම කියාත්මකව තිබියදී ලංකා මැරයින් 
සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ෙකොටස් මිලදී ගන ලබන්නාට පතිලාභ ලැෙබන පරිදි 
කටයුතු කර ඇත.  
 

11. ජයසුන්දර පධාන තක්ෙසේරුකරුෙගන් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 
ඇගයීමක් ලබා ගැනීම මඟහැර, ඒ ෙවනුවට රජෙය් අනුමැතියකින් ෙතොරව, තමන් 
විසින්ම ඩීඑෆ්සීසී බැංකුෙවන් ඇගයීමක් ලබා ෙගන, එම ඇගයීම පදනම් කර ෙගන ලංකා 
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මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ෙකොටස් විකිණීමට අවශ්ය සියලු කටයුතු සිදු කර 
ඇත.  
 

12. තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින්, ඉන්ධන සැපයුම් ෙවළඳෙපොල මූලිකෙයක් වූ ෆුවල් 
ඇන්ඩ් මැරයින් මාකටින් (FAMM), ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි 
සහෙයෝගිතාවය ඇතිව ඉදිරිපත් කල ලංසුව, ෆුවල් ඇන්ඩ් මැරයින් මාකටින් (FAMM) 
විසින් ඔවුන්ෙග් බද්ධ ලංසුෙවන් ඉවත් වන බව දන්වා තිබියදීත් ෙකටි ලැයිස්තුගත 
කිරීෙමන් වරදක් සිදු කර ඇත.  
 

13. ෙකටිලැයිස්තුගත කිරීමට අවශ්ය වූ ලකුණු 70 ලබා ගැනීම සඳහා ෙජෝන් කීල්ස් 
ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) විසින් ෆුවල් ඇන්ඩ් මැරයින් මාකටින් (FAMM) සමඟ 
සහෙයෝගිතාවයක් ඇති බවට ව්යාජ නිෙයෝජනයක් සිදු කර ඇත. ෙමම ව්යාජත්වය ෙජෝන් 
කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) විසින් විෙද්ශ ආෙයෝජකයකු පිළිබඳ කිසිදු සඳහනක් ෙනොකර, 
ආෙයෝජන සහන සඳහා ආෙයෝජන මණ්ඩලයට (BOI) සමගාමීව කරන ලද අයදුම්පත 
මගින් තහවුරු ෙව්.  
 

14. ලංසු තැබීෙම් සාකච්ඡාවට ඉදිරිපත් කල අවනිෙයෝජනයන් පිළිගැනීමට ෙපර පවා, 
ෙකොටස් විකිණීෙම්දී තමන්ෙග් වාසියට එය සාර්ථක වනු ඇතැයි ෙජෝන් කීල්ස් 
ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හට විශ්වාසයක් තිබූ බැවින්, එය ලංසු තැබීෙම් කියාවලියට ෙපර 
අයදුම්පත් වන ආෙයෝජනයක පදනම මතය යන ව්යාජ සංකල්පනාව මත ආෙයෝජන 
මණ්ඩලය (BOI)  ට ඉල්ලුම් කල අතර, අයදුම්පෙත් සඳහන් කර තිබූ සියලුම විස්තර 
ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) පිළිබඳව විය. ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් 
(JKH) ෙවත ලබා දුන් බදු සහනය සඳහා පවත්නා ෙරගුලාසි අනුව අවස්ථාව ලබා දිය 
ෙනොහැකි වූ නමුත්, ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) එහි කාර්යයට ගැලෙපන ෙසේ 
ඉතාමත් සුදුසු පරිදි සංෙශෝධනයක්  සිදු කරවා ෙගන, බදු සහනය ලබා ෙගන ඇත. ෙමහි 
පතිඵලය වූෙය් ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට අයත්ව තිබියදී බදු ෙගවන සමාගමක් වූ 
ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL),  ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ට විකුණූ 
පසුව බදු වලින් නිදහස් සමාගමක් බවට පත්වීමය.  
 

15.  ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ට වාසිදායක වනෙසේ ජයසුන්දර ලංසු තැබීමට පූර්ව 
සාකච්ඡාෙව්දී පකාශ කරන ලද කරුණු වලට එෙරහිව සැළකිය යුතු අපගමනයන් 
සමහරක් සිදු කර ඇත. විෙශේෂිත වශෙයන්, ලංසුව පිළි ගැනීෙමන් පසුව ජයසුන්දර විසින් 
ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුකම් ගිවිසුමට (CUF) වගන්තියක් ඇතුළු කිරීමට එකඟ 
වී ඇති අතර, එහි පදනම මත පසුව අමාත්යවරයාෙගන් බලපත ලබා ගත් ෙවනත් 
පාර්ශවයන්ෙගන් ඉන්ධන සැපයීෙම්දී තරඟකාරීත්වය වැළැක්වීම සඳහා ෙජෝන් කීල්ස් 
ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)  විසින් හිමිකම දරණ ලද ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 
උත්සාහ දරා ඇත. ජයසුන්දර විසින් එෙලස එකඟ වන ලද වගන්තිය නීති විෙරෝධී යයි 
අභියාචනාධිකරණය විසින් කපා හැර ඇත. 
 

16.   ජයසුන්දර විසින් ෙකොළඹ වරාය ඇතුලත වූ අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක් වූ ඉඩම 
ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ෙකොටස් මිලදී ගන්නාට කිසිදු ෙගවීමකින් 
ෙතොරව පවරන බවට අනුමැතිය රහිත, නීති විෙරෝධී නිෙයෝජනයක් සිදු කර ඇත. ඔහු 
ෙමම නිෙයෝජනය ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ව්යාපාරික ඇගයීෙම්දී 
ගණන් ෙගන ඇතැයි යන පදනම යටෙත් සාධාරණීකරණය කිරීමට උත්සාහ ෙගන 
ඇතත්, සිද්ධීන්හි අනුපිළිෙවල අනුව ජයසුන්දර විසින් ෙමම නිෙයෝජනය සිදු කර ඇත්ෙත් 
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ඔහු විසින් ඩීඑෆ්සීසී බැංකුෙවන් ව්යාපාරික ඇගයීමක් ඉල්ලා සිටීමටත් ෙපර බව ස්ථාපිත 
ෙව්.  
 

17.  ඉඩම පිළිබඳ අනුමැතිය රහිත, නීති විෙරෝධී නිෙයෝජනය සම්බන්ධෙයන් ජයසුන්දර 
විසින් තවදුරටත් කටයුතු කරමින්, ශී ලංකා රජයට කිසිදු ෙගවීමකින් ෙතොරව, ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත ඉඩම පැවරීමට බැඳියාවක් ඇති වන පරිදි 
ෙනොතාරිස් ගිවිසුමකට ඇතුලත් වීමට කටයුතු කල අතර, පැවරුමට අදාළ වියදම් ලංකා 
ඛනිජෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් දැරිය යුතු විය. 
 

18. වසර 2 ½ කට පසුව ජනාධිපති විසින් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ට එකී 
ඉඩම පදානය කිරීම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 13 වන සංෙශෝධනෙය් පතිපාදන වලට 
පටහැනි වන බැවින්, නීති විෙරෝධී වන අතර, ෙකෙසේ වුවද ලංකා මැරයින් සර්විසස් 
ලිමිටඩ් (LMSL) විසින් ෙගවීමක් කර ෙනොතිබියදී එහි රුපියල් 1,197,362.500/- ක 
සැළකිය යුතු ෙගවීමක් කර ඇති බවට සාවද්ය පකාශයක් ඇතුලත් කර ඇත.  
 

19. ලංසු තබන්නන් හට ෙනොමග යවන ෙතොරතුරු ලබා දී, ජයසුන්දර විසින් ලංසු තැබීෙම් 
කියාවලිය කඩිනම් කර, විෂය භාර අමාත්යවරයා විසින් ෙයෝජනාව අමාත්ය මණ්ඩලය 
අතර සංසරණය කර ෙහෝ ෙනොතිබියදී, රත්නායක සමඟ 2002.7.12 දින ලිපි හුවමාරු කර 
ගනිමින්, උද්ෙද්සිත ෙලස ගනුෙදනුව අවසන් කරන ලදී.  

 
ඉහත සඳහන් ෙසොයා ගැනීම් පදනම් කර, මම නිගමනය කරන්ෙන් ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) 
ෙවත ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ෙකොටස් විකිණීෙම් සමස්ථ කියාවලියම ෛනතික 
බලයක් ෙනොමැතිව සිදු කර ඇති බවය. 8 වන වගඋත්තරකරු සහ එවකට රාජ්ය ව්යවසාය පතිසංස්කරණ 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති වූ ජයසුන්දර, එම කියාවලිය ආරම්භෙය් සිටම බලපවත්නා නීතිය වූ 1996 
අංක 1 දරණ රාජ්ය ව්යවසාය පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභා පනත යටෙත් සහ අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
අමාත්යවරුන්ෙග් තීරණෙයහි අන්තර්ගත කර ඇති පරිදි, නිල නිෙයෝගය ෙලස එම ෙකොමිසමට පැවරී ඇති 
කාර්යයන් ඉටු කිරීෙම්දී තම බලතල ඉක්මවා කටයුතු කර ඇත. ඔහු නීතියට පටහැනි ෙලස කියා කරනු 
ලැබුවා පමනක් ෙනොව, උද්ෙද්සිත ෙලස රජෙය් විධායක බලය තමන් ෙවත ආෙරෝපණය කර ෙගන ඇත. 
ඔහුෙග් කියාව නීති විෙරෝධී වනවා පමණක් ෙනොව, එය ෛනතික බලතල ඉක්මවා කටයුතු කිරීමක් සහ 
ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ට වාසි දායක වන ෙසේ පක්ෂපාතීවීමක් වී ඇත.  
 
ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) හි දෘෂ්ඨිෙකෝණෙයන් බලන විට, මම දරණ මතය වන්ෙන්, එම 
සමාගම නීති විෙරෝධී කියාවලිය සහ නිශ්චිත අවස්ථාවන්වලදී සිදු කර ඇති අවනිෙයෝජනයන් මගින් වාසි 
සහ පතිලාභ ලබා ෙගන ඇති බවය.  
 
නීතිය ඉදිරිෙය් සමානාත්මතාවය සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12(1) ව්යවස්ථාෙවන් සහතික වී ඇති නීතිය 
යටෙත් සමාන ආරක්ෂාව ලැබීම උල්ලංඝනය වී ඇතැයි යන කියාපෑම පිළිබඳව, ඉහත සඳහන් ෙසොයා 
ගැනීම් වලට අදාළව මා විසින් සළකා බැලිය යුත්ෙත්ය. 
 
මනාව ස්ථාපනය කර ඇති අපෙග් ව්යවස්ථාමය නීති තුන ෙම් හා සම්බන්ධෙයන් සඳහන් කල යුතු ෙව්. 
ඒවා නම් -  
 

i) ෙමම අධිකරණෙය් විශ්වලිංගම් - එදිරිව - ලියනෙග් ( 1983  1 එස්එල්ආර් පිටුව 236) හි 
සහ ෙපේමචන්ද  - එදිරිව - ජයවිකම නඩු තීන්දු වල සංගත ෙලස දක්වා ඇති පරිදි, සහ 
ඉන්පසුව ලබා දුන් තීන්දු ගණනාවක දක්වා ඇති පරිදි, අපෙග් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
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පදනම වී ඇත්ෙත් නීතිෙය් ආධිපත්යයයි.  නීතිෙය් ආධිපත්යය අත්තෙනෝමතික බලයට 
එෙරහිව සාමාන්ය නීතිෙය් ඒකාන්ත ෙශේෂ්ඨත්වය ෙහෝ පමුඛතර බව පුර්ව ගහණය කරයි. 
එය රජෙය් පාර්ශවෙයන් පරමාධිකාරී ෙහෝ පුළුල් අභිමතානුසාරී බලෙය් අත්තෙනෝමතික 
බවක් පැවරීම බැහැර කරයි. (ඒ. වී. ඩයිසිෙග් ව්යවස්ථාදියක නීතිය - පිටුව 202 බලන්න.). 
ඉංගීසි ව්යවස්ථාදායක නීතියට මුල් අවධිෙය් උපෙද්ශ සහ ලිඛිතයන්ෙගන් දායකත්වය 
ලබා දුන් පසිද්ධ බිතාන්ය අගවිනිසුරු ෙකෝක් සාමිවරයාෙග් විචිතවත් භාෂාෙවන් පකාශ 
කර ඇත්ෙත්, නීත්යානුකූලභාවෙය් මූලධර්මය, නීතිෙය් ආධිපත්යය ශක්තිමත් කර,  
“අවිනිශ්චිත සහ වංක රෑෙන් අභිමතය“ ට පතිවිරුද්ධ ෙලස “ස්වර්ණමය සහ සෘජු දිව්ය 
යෂ්ටිය“ මගින් රජෙය් බලයන් අභ්යාස කරනු ලබන බවට තහවුරු කරනු ලබන බවය. 

 
ii)  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ෙයෝජිත 19 වන සංෙශෝධනෙය් ව්යවස්ථාදායක ස්වභාවයට 

අදාළව විනිසුරුවරුන් සත් ෙදෙනකුෙගන් යුත් ෙබදුණු විනිසුරු මඬුල්ෙල් නිර්ණෙය් 
ස්ථිරව දක්වා ඇති පරිදි ( 2002 3 එස්එල්ආර් පිටුව 85), අපෙග් ව්යවස්ථාෙව් 3 සහ 4 වන 
ව්යවස්ථාවල පැහැදිලි ෙලස දක්වා ඇති මූලධර්මය වන්ෙන් ව්යවස්ථාදායකෙය් විවිධ 
අංගයන් විසින්, විධායකය සහ අධිකරණය මහජනයාට අභ්යාස කල යුතු බලෙය් 
භාරකරුවන් වශෙයන් එම කාලයට අදාළව පත් කර ඇති බවය. බුලන්කුලම සහ තවත් 
තවත් අය - එදිරිව - කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ට එෙරහිව නඩුෙව් 
(2000 එස්එල්ආර් පී 243) ෙමම අධිකරණය විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇත්ෙත්, රජෙය් 
සම්පත් “මහජනතාවෙග් සම්පත්“ වන බවත් සහ රජෙය් අංගයන් “එම සම්පත් රැක 
ගැනීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමට මහජනතාව විසින් පවරා දී ඇති භාරකරුවන්“ වන බවත්ය. 
( පිටුව 253) එයින් ශී ලංකාෙව් මහජනතාවෙග් වඩාත් ෙහොඳ යහපත තකා විධායකය 
විසින් නීතියට අනුකූලව සහ ගණන් දිය යුතු බවට, අදාළව කියා කරන බවට විශ්වාසනීය 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇත. (පිටුව 258) 

 
iii)   ෙසනරත් - එදිරිව - චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග (එස්සීඑෆ්ආර් 503/3005 – 

2007.5.2 දින වාර්තා සටහන්) නඩුෙවහි නිගමනය කර ඇති පරිදි ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙවහි 12(1) ව්යවස්ථාෙවන් සහතික වී ඇති “සමානාත්මතාවයට ඇති අයිතිය 
සඳහා ධනාත්මක අංගයක්“ ඇත යනුෙවන් සහ මහජනතාවෙග් බලෙය් භාරකරුවන් වූ 
විධායකය, නීතිය සහ රජෙය් සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ පරිපාටි බලාතිකමණ ෙලස 
අවතක්ෙසේරු කරන ආකාරෙයන් කියාකරන විට, එවැනි කියාවන් අධිකරණය ඉදිරිෙය් 
අයැද සිටීම මහජන යහපත පිණිස ෙව්. 

 
 
ඉහත සඳහන් ෙහේතු කරණ ෙකොට ෙගන, මා දරණ මතය වන්ෙන්, මහජන යහපත සඳහා ෙමම නඩුව 
පැවරීම සම්බන්ධව ෙපත්සම්කරුට පමාණවත් නීත්යානුකූල තත්වයක් පවතින බවත්, සහ රාෙජ්ය 
සංස්ථාවක් වූ  ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට සම්පූර්ණෙයන් අයත්ව තිබූ ලංකා මැරයින් සර්විසස් 
ලිමිටඩ් (LMSL) හි ෙකොටස් 90 % ක් විකිණීෙම්දී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවහි 12(1) ව්යවස්ථාව යටෙත් 
සහතික වී ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වී ඇතැයි සනාථ කර ඇති බවත්ය. අපවාදයට ලක්ව 
ඇති ගනුෙදනුව සහ ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH) ලිමිටඩ්ට පතිලාභ පදානය කිරීම මූලික වශෙයන් 
අදාළ කාලෙය්දී රාජ්ය ව්යවසාය පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති වශෙයන් කටයුතු කල 8 වන 
වගඋත්තරකරු වූ පී. බී. ජයසුන්දර විසින් විධායක බලය අත්තෙනෝමතික ෙලස අභ්යාස කිරීමක් වූ බවය. 
 
වගඋත්තරකරු විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති විත්තිවාචකය වූ කාලාවෙරෝධතා අයැදුම අත්යවශ්යෙයන්ම 
නිශ්ඵල විය යුතු වන්ෙන්, අපවාදයට ලක් වූ පැවරීම සාධාරණ සහ විනිවිදභාවය ෙපෙනන ආකාරෙයන් 
නීතිය අනුව සිදු කර ෙනොමැති බැවිනි. ෙපත්සම්කරුට වැදගත් ආධාරක ලියවිලි ඔහුට අවතීර්ණ වීමට 
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ෙනොහැකි පභවයන්ෙගන් ලබා ගැනීමට සිදු විය. සැළකිය යුතු ෙසොයා ගැනීම් වලට එළඹීමට ෙහේතු වූ 
වැදගත් ෙල්ඛන වන පී 36 සහ පී 37 ලබා ගැනීමට හැකිව ඇත්ෙත් ආෙයෝජන මණ්ඩලයට අයදුම්පතක් 
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව වන නිසා බව ෙමයින් පැහැදිලිව ෙපනී යයි.  
 
ඒ අනුව, මම නීත්යානුකූල තත්වය සහ කාලාවෙරෝධය පදනම් කර ගත් එම විෙරෝධතාවය අධිතීරණය 
කර, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවහි 12(1) ව්යවස්ථාෙවන් සහතික වී ඇති මුලික අයිතිවාසිකම් විධායක සහ 
පරිපාලනමය කියාවන් නිසා උල්ලංඝනය වීමක් සිදුව ඇතැයි යන ෙපත්සම්කරුෙග් ෙපත්සෙම් 
ආයාචනෙය් (බී) ෙඡ්දෙයහි ඉල්ලා ඇති සහනය ලබා ෙදමි. 
 
සාමාන්යෙයන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවහි 12(1) ව්යවස්ථාෙවන් සහතික වී ඇති මූලික අයිතිවාසිකමක් 
උල්ලංඝනය වීමක් සිදුව ඇතැයි පදානය කරනු ලබන පකාශයක පතිඵලය වන්ෙන්,  එය එම සිද්ධියට 
ෙපර පැවති තත්වෙය් පිහිටුවීමය. ෙකෙසේ වුවද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවහි 126(4) ව්යවසථ්ාෙවන් ෙමම 
අධිකරණයට පැවරි ඇති අධිකරණ බලය, සහන ලබා දීමට ෙහෝ එය විසින් සාධාරණ සහ යුක්ති සහගත 
බවට නිගමනය කරනු ලබන නියමයන් කිරීමට බැවින්, අපවාදයට ලක්ව ඇති විධායක කියාවන් 
විෙභ්දනය කල හැකි දැයි ෙසොයා ගැනීම අධිකරණයට විවෘතව පවතින කටයුත්තකි. පරීක්ෂා කිරීම ෙසොයා 
ගැනීම් විභාග ෙකොට බැලීෙම්දී මාෙග් අදහස වන්ෙන්, ජනාධිපති විසින් ෙකොළඹ වරාෙය් පකාශිත සීමා 
ඇතුලත අක්කර 2 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක ඉඩම පදානය කිරීම, පතිඵලයක් වශෙයන් ෙගවිය යුතු වන බදු 
සඳහා සහන ලබා දුන්  ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ට ආෙයෝජන මණ්ඩලය විසින් 
ආෙයෝජන සහන පදානය කිරීම සහ ලංකා වරාය අධිකාරිය සමඟ ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් ගිවිසුමට 
ඇතුලත් වීම, ෙකොටස් විකිණීෙමන් විෙභ්දනය කල හැකි බවය. ඒ අනුව, මම ෙපත්සෙම් ආයාචනෙය් 
(ජී), (එච්) සහ 9අයි) ෙඡ්දයන්හි අයැද ඇති සහනයන් ලබා ෙදන අතර, පී 31 න් ලබා දී ඇති ජනාධිපති 
පදානය හිස් සහ ශුන්ය බවට පකාශ කරමි. 18 වන, 19 වන, 20 වන සහ 21 වන වගඋත්තරකරුවන් අද 
දින සිට එක් මාසයක් ඇතුලත ඉඩෙමන් ඉවත් වී, එහි භුක්තිය ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට ආපසු භාර දිය 
යුතුය. 2002.8.20 දිනැති ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් ගිවිසුම (පී 19 (ඒ)) හිස් සහ ශුන්ය බවට පකාශ 
කරන අතර, ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා සිදු කිරීම සඳහා බලපත ලබා ගත් 
පාර්ශවයන් සමඟ සමාන විධිවිධාන මත වරාය ඇතුලත පහසුකම් භාවිතා කිරීම සඳහා අලුත් ගිවිසුම් වලට 
ඇතුලත් විය හැකිය.  
 
ආෙයෝජන මණ්ඩලය සහ ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  අතර වූ සියලුම ගිවිසුම්, හිස් සහ 
ශුන්ය බවට පකාශ ෙකෙරන අතර, එකී ගිවිසුම් බලාත්මකව පැවතිෙය් නැතැයි සළකා සියලුම හිඟ බදු අය 
කර ගැනීමට ෙද්ශීය ආදායම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් හට නියම කරනු ලැෙබ්.  
 
ඉහත සඳහන් කර ඇති නිෙයෝග අභිමුව, ඒ ස්වරූපෙයන්ම ෙකොටස් විකිණීම පිළිබඳව නිෙයෝගයක් කිරීම 
අවශ්ය යයි ෙහෝ සාධාරණ සහ යුක්තිසහගත යයි මම ෙනොසිතමි. 
 
නඩු තීන්දුෙව් ෙසොයා ගැනීම් වලින් විදහා දක්වන්ෙන්, 8 වන වගඋත්තරකාර පී. බී. ජයසුන්දරෙග් 
කියාවන් අත්තෙනෝමතික සහ බලාතිකමණය වූවා පමණක් ෙනොව, අෙන්යොන්ය වශෙයන් ෙජෝන් කීල්ස් 
ෙහෝල්ඩිංග්ස් (JKH)  ලිමිටඩ්ට වාසිදායක ෙලස පක්ෂපාතීවී ඇති බවය. ඔහු ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් 
(JKH) හි රත්නායක සමඟ එකතු වී මහජන යහපතට පටහැනි ෙලස එකී සමාගමට නීති විෙරෝධී වාසි 
ලබා දීම සඳහා දුස්සන්ධානගතව කියා කල බවට වූ ෙපත්සම්කරුෙග් කියා පෑම ස්ථාපිත වී ඇත. ඒ අනුව, 
8 වන වගඋත්තරකරු විසින් වන්දි වශෙයන් රජයට රු. 500,000/- ක් ෙගවිය යුතු යැයි මම නියම කරමි.  
 
18 වන වගඋත්තරකරුෙග් සිට 21 වන වගඋත්තරකරු දක්වා වූ වගඋත්තරකරුවන් නඩු ගාස්තු වශෙයන් 
ෙපත්සම්කරුට රු. 250,000/- ක් ෙගවිය යුතුය. 
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ෙමම නඩුෙව් පාර්ශවයන් ෙනොවන ෙද්ශීය ආදායම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්ට  ඉහත සඳහන් පරිදි කියා කිරීම 
සඳහා ෙමම නඩු තීන්දුෙව් පිටපතක් යවන ෙලසට ෙරජිස්ටාර් හට නියම කරනු ලැෙබ්. 
 
ෙමම නඩුෙවහි සියලුම පාර්ශවයන් ඉහත සඳහන් ෙසොයා ගැනීම පදනම් කර ගනිමින් කියා කල යුතුය.   
 
අයදුම්පතට අවසර ෙදනු ලැෙබ්.   
   
     
 
           අත්සන 
       අගවිනිසුරු 
 

අමරතුංග, විනිසුරු 
 මම එකඟ ෙවමි.  

       අත්සන 
       ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු    
     
   

බාලපටබැඳි, විනිසුරු 
මම එකඟ ෙවමි.  

       අත්සන 
       ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු 

 
 
 
සහතික කළ සත්ය පිටපතකි 
 
අත්සන 
 
ඩබ්. ඒ. පියානි එස්. ෙපෙර්රා 

 ෙරජිස්ටාර් 111 
 පධාන ලිපිකරු - උසාවි ශාඛාව 
 ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 

         
  

 
  
 
 
  
     


