
 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් දී 

 
 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව්  126 වන ව්යවස්ථාව යටෙත් ව්යවස්ථා 17, 
3, 4 හි පරිච්ෙඡ්ද III සහ VI පරිදි සහ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව්  132 වන ව්යවස්ථාව යටෙත් ව්යවස්ථා 
118, සහ 123 පරිදි වන අයැදුෙමහි වන කරුණ 
පිළිබඳවයි.  
 
 

 
එස්සීඑෆ්ආර්  ඉල්ලුම්පත් අංක. 534/2011 

 
නිහාල් ශී අමරෙසේකර 
අංක, 167/4,  
විපුලෙසේන මාවත 

  ෙකොළඹ 10 
 
 

 
      ෙපත්සම්කරු 
 
 

එදිරිව 
 
 

1. ගරු. නීතිපති,  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 35 වන 
ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව ගරු. මුදල් අමාත්ය 
මහින්ද රාජපක්ෂ නිෙයෝජනය කරමින් 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 ෙකොළඹ 12. 
 

2. බැසිල් රාජපක්ෂ, පා.ම. 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
අංක: 464 ඒ, ටී. බී. ජයා මාවත  
ෙකොළඹ 10 

 
3. පී. බී. ජයසුන්දර 

ෙල්කම්, මුදල් අමාත්යාංශය සහ මහාභාණ්ඩාගාර 
ෙල්කම් සහ ෙල්කම්, ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය  
මහා ෙල්කම් කාර්යාලය 
ෙකොළඹ 1 
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4. ජී. එල්. පීරිස්, පා.ම.  

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
ජනරජ ෙගොඩනැඟිල්ල 

 ෙකොළඹ 7 
 

5. සී. ආර්. ද සිල්වා, ජනාධිපති නීතිඥ 
හිටපු නීතිපති 
සී 83, ෙගගරි ෙපෙදස 
ෙකොළඹ 7 

  
6. ෙමොහාන් පීරිස්, ජනාධිපති නීතිඥ 

හිටපු නීතිපති සහ 
අමාත්ය මණ්ඩල උපෙද්ශක 
3/14 ඩී, කිංසි පාර 
ෙකොළඹ 8 
 

7. රවුෆ් හකීම් 
අධිකරණ අමාත්ය 
උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය 
ෙකොළඹ 12 

 
8. සුහද ගම්ලත් 

 ෙල්කම්, අධිකරණ අමාත්යාංශය 
උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය 
ෙකොළඹ 12 

 
9.   චමල් රාජපක්ෂ, පා. ම.  

පාර්ලිෙම්න්තු ගරු. කථානායක 
 ශී ජයවර්ධනපුර 

 ෙකෝට්ෙට් 
 
10. ගරු නීතිපති 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 134 වන ව්යවස්ථාෙව් 
විධිවිධාන පකාරව  
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙකොළඹ 12 
 

 
 

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

 
 

මාෙග් 2011.11.14 දිනැති අයැදුම ඔබෙග් ගරු අධිකරණය ඉදිරිෙය් 20011.11.25 දිනැතිව පිහිටාධාර 
සඳහා ඉදිරිපත් කළ විට, මා විසින් මුල් ෙපත්සම කමවත්ව සකස් කර ඉදිරිපත් කරන අවසථ්ාව වන විට, ඒ 
සඳහා ෙයොමු ගත කල පනත නීතියක් බවට පත්ව ෙනොතිබූණු බවට වූ විශ්වාසය සහ 2011.11.25 දිනැතිව 
ඉදිරිපත් කිරීම් සිදු කිරීමට පථම, එම පනත නීතියක් බවට පත්වී ඇති බවට මා විසින් දැනුවත් වීම ෙහේතු 
ෙකොට ෙගන, එම තත්වයන් මත මා හට සංෙශෝධිත ෙපත්සමක් ෙගොනු කිරීම සඳහා ඔබෙග් ගරු 
අධිකරණය විසින් මා ෙවත අවසර පදානය කරන ලදී.  
 
එබැවින්, දැන් මාෙග් සංෙශෝධිත ෙපත්සම, ඒ අනුව විධිමත්ව සකස් කර ෙම් සමඟ ඉදිරිපත් කරන අතර, 
මාෙග් දිවුරුම් පකාශය සහ මාෙග් අෙනකුත් ෙපත්සම් වලින් අදාළ සම්පකාශයන් ෙයොදා ගනිමින් මුල් 
ෙපත්සමට ඇමුණූ ෙල්ඛනයන්  සහ 2011.11.25 දින අධිකරණයට ඉදිරිපත් කල සටහන්  සමඟ “එක්ස්1“ 
සිට “එක්ස්39“ දක්වා සළකුණු කරන ලද ෙල්ඛනයන්, ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් පිරික්සුම පහසු කිරීම 
පිණිස අදාළ වන කරුණු සළකුණු කර ඉදිරිපත් කරමි.    
     
සහ 2012 ජනවාරි 24 ෙහෝ 25 ෙහෝ 26 දිනැතිව ෙමම අයැදුම තහවුරු කිරීම සඳහා සහාය දීමට කැමැත්ත 
ෙදමින් ඉදිරිපත් වන බව ෙගෞරවෙයන් පකාශ කර සිටිමි.  
 
ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙයන් මා ෙවත උපෙදස් ලබා ෙදමින් නිෙයෝග කල පරිදි, මාෙග් සංෙශෝධිත 
ෙපත්සෙමහි, දිවුරුම් පකාශය සහ සළකුණු කරන ලද ෙල්ඛනයන්හි  පිටපත්,  වගඋත්තරකරුවන් ෙවත 
දැන්වීම් නිකුත් කිරීම සඳහා, ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් ෙල්ඛකාධිකාරී ෙවත ඉදිරිපත් කෙළමි.   

 
 
 
 

2011 ෙදසැම්බර් මස 16 වන අද දින 
 

(අත්සන) 
ෙපත්සම්කරු 
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ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් දී 

 
 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව්  126 වන ව්යවස්ථාව යටෙත් ව්යවස්ථා 17, 
3, 4 හි පරිච්ෙඡ්ද III සහ VI පරිදි සහ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව්  132 වන ව්යවස්ථාව යටෙත් ව්යවස්ථා 
118, සහ 123 පරිදි වන අයැදුෙමහි වන කරුණ 
පිළිබඳවයි.  
 
 

 
එස්සීඑෆ්ආර්  ඉල්ලුම්පත් අංක. 534/2011 

 
නිහාල් ශී අමරෙසේකර 
අංක, 167/4,  
විපුලෙසේන මාවත 

  ෙකොළඹ 10 
 
 

 
      ෙපත්සම්කරු 
 
 

එදිරිව 
 
 

1. ගරු. නීතිපති,  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 35 වන 
ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව ගරු. මුදල් අමාත්ය 
මහින්ද රාජපක්ෂ නිෙයෝජනය කරමින් 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 ෙකොළඹ 12. 
 

2.  බැසිල් රාජපක්ෂ, පා.ම. 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
අංක: 464 ඒ, ටී. බී. ජයා මාවත  
ෙකොළඹ 10 

 
3.  පී. බී. ජයසුන්දර 

ෙල්කම්, මුදල් අමාත්යාංශය සහ මහාභාණ්ඩාගාර 
ෙල්කම් සහ ෙල්කම්, ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය  
මහා ෙල්කම් කාර්යාලය 
ෙකොළඹ 1 
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4.  ජී. එල්. පීරිස්, පා.ම.  

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
ජනරජ ෙගොඩනැඟිල්ල 

 ෙකොළඹ 7 
 

5.  සී. ආර්. ද සිල්වා, ජනාධිපති නීතිඥ 
හිටපු නීතිපති 
සී 83, ෙගගරි ෙපෙදස 
ෙකොළඹ 7 

  
 6.   ෙමොහාන් පීරිස්, ජනාධිපති නීතිඥ 

හිටපු නීතිපති සහ 
අමාත්ය මණ්ඩල උපෙද්ශක 
3/14 ඩී, කිංසි පාර 
ෙකොළඹ 8 
 

7.  රවුෆ් හකීම් 
අධිකරණ අමාත්ය 
උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය 
ෙකොළඹ 12 

 
8.  සුහද ගම්ලත් 

 ෙල්කම්, අධිකරණ අමාත්යාංශය 
උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය 
ෙකොළඹ 12 

 
9.  චමල් රාජපක්ෂ, පා. ම.  

පාර්ලිෙම්න්තු ගරු. කථානායක 
 ශී ජයවර්ධනපුර 

 ෙකෝට්ෙට් 
 
10. ගරු නීතිපති 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 134 වන ව්යවස්ථාෙව් 
විධිවිධාන පකාරව  
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙකොළඹ 12 
 

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

 
 
2011 ෙදසැම්බර් මස 16 වන අද දින 
 
ඉහත නම් සඳහන් ෙපත්සම්කරු වශෙයන් ෙපනී සිටින පුද්ගලයා ෙපෞද්ගලිකව ෙපනී සිටිමින් සංෙශෝධිත 
ෙපත්සෙමහි පහත පරිදි පකාශ කර සිටී:  
  
1. ෙපත්සම්කරු 
 
අ)  ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්  පුරවැසිෙයකි. ( මින්මතු සමහර අවස්ථා වලදී “රට“ 

ෙලස ෙයෙද්) 
 

ෙපත්සම්කරුෙග් ජාතික හැදුනුම්පෙතහි සත්ය ඡායා පිටපතක් (“එක්ස්1“) 
වශෙයන් සළකුණු කර ෙම් සමඟ අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
 
ආ)  - ශී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී සංගමෙය් 

- එක්සත් රාජධානිෙය් වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනෙය් 
- ඕස්ෙට්ලියාෙව් සහතික ලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනෙය් 
- ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් සහතිකලත් වංචා පරික්ෂක සංගමෙය් 
- රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාත්යන්තර සංවිධානෙය් 
- දූෂණ විෙරෝධී බලධාරීන්ෙග් ජාත්යන්තර සංගමෙය් 

          සාමාජිකෙයකි. 
 
 
ඇ)  ෙපෞද්ගලික සහ රාජ්ය යන අංශ ෙදෙකහිම පසිද්ධ උපෙද්ශකෙයකි. 
 
ඈ) ජාතික සහ මහජන යහපත උෙදසා මූලික අයිතිවාසිකම් අයැදුම් ෙගොනු කරමින්, ඔබෙග් ගරු 

අධිකරණය ඉදිරිෙය් ෙපෞද්ගලිකව ෙපනී සිටිමින්, ඉදිරිපත් කිරීම් සිදු කරමින්, මහජන යහපත 
පතන කියාකාරිකයකු ෙලස කටයුතු කරන සහ එෙසේම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121 වන 
ව්යවස්ථාව යටෙත් පනත් අභිෙයෝගයට ලක් කරමින්, සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 129 වන 
ව්යවස්ථාව යටෙත් නිර්ෙද්ශන සිදු කරමින් කටයුතු කරන මහජන යහපත උෙදසා කටයුතු 
කරන්ෙනකි.  ෙකෙසේද යත්; 

 

- එස්සී (එස්ඩී) අංක 22 සහ 23 / 2003 – ‘1990 අංක 4 දරණ බැංකු මගින් ණය අයකර 
ගැනීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත‘ සහ ‘1990 අංක 2 දරණ ණය අයකර ගැනීෙම් (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනත‘  සඳහා වූ සංෙශෝධනයන් සඳහා අභිෙයෝග කිරීම, ඔබෙග් ගරු අධිකරණය 
විසින් පතිඵලය ෙලස එකී සංෙශෝධනයන්ට පහර ෙදමින්,  අෙනකුත් කරුණු අතරතුර, ‘දැඩි 
ෙලස,  හිංසාකාරීව, හෘද සාක්ෂියට එකඟ ෙනොවන සදාචාර සම්පන්න ෙනොවන ෙලස‘, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12(1) ව්යවස්ථාව පකාරව පදානය කරනු ලැබූ සමානාත්මතාවය 
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පතික්ෙෂේප කරමින් සහ 105(1) ව්යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරමින් අධිකරණය ෙවත පෙව්ශය 
සඳහා වන අයිතිය පතික්ෙෂේප කරමින් කටයුතු කර ඇති බවට සඳහන් කිරීම.   
 

- එස් සී මතය අංක 1/2004 – 2003 අංක 10 සහ 13 දරණ ෙද්ශීය ආදායම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
(සංෙශෝධිත) පනත්, අෙනකුත් කරුණු අතරතුර, පතිඵලය වශෙයන් ඔබෙග් ගරු අධිකරණය 
විසින් එකී නීති, ‘නීතිෙය් ආධිපත්යයට විරුද්ධ බව, ‘මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව පකාශනය‘ 
සහ ‘සිවිල් සහ ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්යන්තර සම්මුතිය‘ උල්ලංඝනය කර 
ඇති බව සහ රජයට විශාල අලාභයක් සිදු කිරීමට ෙහේතු වූ රජෙය් ආදායම වංචා කිරීමක් බව 
සඳහන් කරමින් මතය පකාශ කර ඇත.   

 
- එස්සී (එෆ්ආර්) අයැදුම අංක 158/2007 - ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව ෙපෞද්ගලීකරණය 

කිරීම,. ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් ‘වැරදි සහගත, නීත්යානුකූල ෙනොවූ සහ නීති විෙරෝධී‘ 
බව පකාශ කරමින් නිශ්පභා කර ඇත.  

 
- එස්සී (එෆආ්ර්) අයැදුම අංක 209/2007 - ශී ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 

ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම,. ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් ‘වැරදි සහගත, නීත්යානුකූල 
ෙනොවූ, නීති විෙරෝධී සහ වංචාසහගත‘ බව පකාශ කරමින් නිශ්පභා කර ඇත.  

 
- එස්සී (එස්ඩී) අංක 3 / 2008 – 2008 විසර්ජන පනත අභිෙයෝගයට ලක් කිරීම සහ ඔබෙග් 

ගරු අධිකරණය විසින්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සමඟ අසංගත බවට නිශ්චය කරන ලදී; සහ 
සමස්ථ වියදම් වන රු. බිලියන 980 තුල ෙහලි කරනු ෙනොලැබූ ණය ෙසේවා ෙගවිම රු. 
බිලියන 738 විසර්ජන පනතට ෙවනම උප ෙල්ඛනයක් ඇතුලත් කරමින් ෙහලි කරන ෙලස 
උපෙදස් ෙදමින් නිෙයෝග කර, සහ තවදුරටත් මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් විසින් ‘සංවර්ධන 
කියාකාරකම්‘ අයිතම සඳහා ෙවන් කරනු ලැබූ මුදල් ‘සංවර්ධන කියාකාරකම්වලින්‘ ‘වඩාත් 
දුර ඉවතට ගිය‘ කටයුතු සඳහා ෙයොදවමින්, ඔහු විසින් ෙමය  ‘ඔහු සතු අයවැයක්‘ ෙලස 
සළකමින් ෙමෙහයවීම නිරීක්ෂණය කර,  එෙසේ සිදු කරනු ලැබූ එවැනි වියදම් පරිපූරක 
පතිපාදන ෙවන් කිරීම් ෙලස සැළකීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත වාර්තා කිරීමට කටයුතු 
කරන ෙලසට උපෙදස් ලබා ෙදමින් නිෙයෝග කරනු ලැබ ඇත.       

 
 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 151 වන ව්යවස්ථාෙවහි ෙමෙසේ නියම කර ඇත: 
 

“151.  (1)  149 වන ව්යවස්ථාෙව් කවර විධිවිධානයක් ඇතත්, අනෙප්ක්ෂිත හදිසි වියදම් 
සඳහා මුදල් සැපයීම පිණිස අවිනිශ්චිත අවස්ථා අරමුදලක් නීතිෙයන් පිහිටුවීමට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය ඇත්ෙත්ය. 

 
 (2)    (අ) අනෙප්ක්ෂිත හදිසි වියදමක් දැරීම අවශ්ය බවද 
   (ආ) එවැනි යම් කිසි වියදමක් සඳහා පතිපාදන සලසා ෙනොමැති බවද 
 
 මුදල් විෂය භාර අමාත්යවරයාහට අවෙබෝධ වුවෙහොත් ජනාධිපතිවරයාෙග් 

කැමැත්ත ඇතිව අවිනිශ්චිත අවස්ථා අරමුදෙලන් අත්තිකාරම් මුදලක් 
ෙගවීෙමන් ඒ වියදමට අවශ්ය මුදල සැපයීමට නිෙයෝග කිරීෙම් බලය මුදල් 
විෂය භාර අමාත්ය වරයාට ඇත්ෙත්ය. 
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(3)  අත්තිකාරම් වශෙයන් එවැනි මුදලක් දුන් සෑම අවස්ථාවකම, ඒ මුදල ආපසු 
ෙගවීම සඳහා පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් අපමාදව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කල යුත්ෙත්ය.“     

   
 
2.  අ)  පළවන වගඋත්තරකරු, ගරු නීතිපති වන අතර, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 35 වන ව්යවස්ථාෙව් 

විධිවිධාන පකාරව මුදල් අමාත්යවරයා නිෙයෝජනය කරයි.   
 
ආ) ෙදවන වගඋත්තරකරු, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යවරයා ෙව්. 

 
ඇ)  ෙතවන වගඋත්තරකරු,  
 

i) ෙල්කම්, මුදල් අමාත්යාංශය සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් සහ ෙල්කම්, ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය ෙලස කටයුතු කරයි. 

ii) මහාභාණ්ඩාගාරෙය් හිටපු නිෙයෝජ්ය ෙල්කම් ෙව්. 
iii) රාජ්ය ව්යාපාර පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව (පර්ක්) (PERC) හි හිටපු සභාපති වන අතර,  

ඔහු ඉහත සම්බන්ධිත ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් නිශ්පභා කරන ලද එස්සී (එෆ්ආර්) 
අයැදුම් අංක 158/2007 සහ 209/2007 ඇතුළුව, සිදු කරනු ලැබූ ෙපෞද්ගලීකරණ ගනුෙදනු 
කිහිපයකටම අදාළව වගකිව යුතු ෙව්.   

 
ඈ) සිව්වන වගඋත්තරකරු, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා වන අතර,  හිටපු අධිකරණ අමාත්යවරයා 

සහ හිටපු නිෙයෝජ්ය මුදල් අමාත්යවරයා විය. 
 
ඉ) පස්වන වගඋත්තරකරු, හිටපු නීතිපති විය. 

 
ඊ) සයවන වගඋත්තරකරු, හිටපු නීතිපති වන අතර සහ වර්තමානෙය් අමාත්ය මණ්ඩල උපෙද්ශක 

ෙව්.  
 
එ) සත්වන වගඋත්තරකරු, අධිකරණ අමාත්යවරයා ෙව්. 
 
ඒ) අටවන වගඋත්තරකරු, අධිකරණ අමාත්යාංශ ෙල්කම් ෙව්. 
 
උ) නවවන වගඋත්තරකරු, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කථානායක ෙව්. 
 
ඌ) දහවන වගඋත්තරකරු, ගරු නීතිපති වන අතර, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 134 වන ව්යවස්ථාෙව් 

විධිවිධාන පකාරව දැන්වීම් ලැබ ඇත.  
 

 
3. අ) ව්යවස්ථා 53, 61 සහ 107 මගින් නියම කරනුෙය්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ස්ථිර කිරීම සහ ආරක්ෂා 

කිරීම සඳහා දායක ෙවමින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් හතර වන උප ෙල්ඛනෙය් දක්වා ඇති පරිදි, 
දිවුරුම සහ සම්පකාශය ඇතුලත් කරන ෙතක්, ෙමහි සම්බන්ධිත ෙතෝරාගත් රාජ්ය නිලධාරීන් 
එවැනි රාජ්ය කාර්යාලයන් ෙවත ඇතුලත් ෙනොවිය යුතු බව සඳහන් කර, ඒ සඳහා දායක ෙවමින්, 
කැමැත්ත පකාශ කර අත්සන් තැබිය යුතු බවයි.  
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 ආ) ව්යවස්ථා 63 මගින් නියම කරනුෙය්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ස්ථිර කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
වන දිවුරුම සහ සම්පකාශය ඇතුලත් කරන ෙතක්, කිසිදු සාමාජිකයකු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසුන් 
ගැනීම ෙහෝ ඡන්දය පකාශ කිරීමට ෙනොහැකි බව සහ ඒ සඳහා දායක ෙවමින්, කැමැත්ත පකාශ 
කර අත්සන් තැබිය යුතු බවයි.  

 
 ඇ) එකී සන්දර්භය තුල, පුද්ගලයකු එවැනි දිවුරුමක් සහ සම්පකාශයක් උල්ලංඝනය කරන්ෙන් නම්, 

එෙසේ එවැනි ෙතෝරා පත් කල ෙහෝ ෙත්රී පත් ඉහත සඳහන් රාජ්ය කාර්යාල පරිශයකට ඇතුලත් 
වීම, එම පුද්ගලයා එකී රාජ්ය ආයතනය අත්හරිනු ලැබූ ෙසේ ෙහෝ අස් වී ගියා ෙසේ භාර ෙගන ඒ 
අනුව සළකා කටයුතු කරනු ඇත.   

 
4. ෙපත්සම්කරු විසින් ෙමම අයදුම්පත ෙගොනු කර ඇත්ෙත්;  
 
 අ) ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් පස් ෙදෙනකු ෙහෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විනිසුරු 

මඩුල්ලකින් අසනු ලැබූ කරුණට අදාළව, සම්බන්ධ වූ පශ්න ෙපොදු සහ මහජන වැදගත්කමට 
අදාළද යන්න පිළිබඳ ඔබෙග් ගරු අධිකරණයට සමාෙලෝචනය සහ සළකා බැලීම සඳහා සහ ගරු 
අගවිනිසුරුෙග් සළකා බැලීම සඳහා, එනම්;  

 
  “රජෙය් හඳුනාගත් ඌණ කියාකාරි ව්යවසායයන් සහ ඌණ උපෙයෝජන වත්කම් පැවරීම 

සඳහා ලබා දීමට වන පනත“  
 
  ෙලස ශීර්ෂගත වූ හදිසි පනත මත  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 122(1) ව්යවස්ථාව යටෙත් සිදු කරනු 

ලැබූ අයැදුමට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 123 වන ව්යවස්ථාව පකාරව ඔබෙග් ගරු අධිකරණය 
විසින් ලබා දුන් නඩු තීන්දුව (“එක්ස්6(ඒ)“) පමාද ෙදෝෂයක් බව සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 123 
(3) ව්යවස්ථාෙවහි නියමයන්ට අෙන්යොන්යව අනුකූල ෙනොවන බව සළකා බැලීම සඳහායි.   

 
 ආ) ඔහු ෙවනුෙවන් සහ රෙට් මහජනතාව ෙවනුෙවන් සහ ඔවුන්ෙග් යහපත ෙවනුෙවන්, අන්සතු කල 

ෙනොහැකි ෙසේ සළකන මහජනතාවෙග් පරමාධිපත්යය සඳහා වන දුරස්ථභාවය සම්බන්ධෙයන් 
විෙරෝධතාවය පෑම සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථානුකූල අයිතීන් අභ්යාස කිරීම මගින්,  ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙවන් තහවුරු කර ඇති මහජනතාවෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට සහ දියුණු 
කිරීමට සහ එය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 28(ඒ) ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව වන මූලික 
කාර්යයන් ෙසේ සළකා, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ස්ථිර කිරීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමට සහ අෙනකුත් 
කරුණු අතරතුර, මූලික කාර්යයන් සහ යුතුකම්හි කාර්ය සාධනෙයන් ෙවන් කල ෙනොහැකි අයිතිය 
සහ නිදහස පිළිබඳ තෘප්තිමත් වීමට සහ අභ්යාස කිරීමට නියම කිරීම සඳහායි.  

 
 ඇ) ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි ෙකොටස් කරුවකු / පාර්ශවකරුවකු 

ෙලස, ශීර්ෂගත පනත සම්බන්ධ උප ෙල්ඛන 1 යටෙත් විස්තර ෙකෙරන එකම ‘ඌණ කියාකාරි 
ව්යවසාය ‘ ෙලස,  

  
 2011.11.8 දිනැතිව පාර්ලිෙම්න්තු සභාගත කරන ලද 2011.11.8 දිනැති “ඌණ කියාකාරි 

ව්යවසායයන් සහ ඌණ උපෙයෝජන වත්කම් පත්යායනය කිරීම“ – (“එක්ස්6(බී)“), 
 
 සමඟ  
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 2011.11.8 දිනැතිව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරනු ලැබූ  “රජෙය් හඳුනාගත් ඌණ 
කියාකාරි ව්යවසායයන් සහ ඌණ උපෙයෝජන වත්කම් පැවරීම සඳහා ලබා දීමට වන 
පනත“ ෙලස ශීර්ෂගත පනත සඳහා වන ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුව - (“එක්ස්6(ඒ)“)     

    
  කමිටු අවස්ථා 15 ක සංෙශෝධන සහිත ඉහත කී පනත, පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 2011.11.9 දිනැති 

සම්මත කරන ලද අතර, 2011.11.11 දිනැතිව, කඩිනමින්, 9 වන වගඋත්තරකාර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කථානායක විසින් නීතියක් බවට පත් කරමින් සහතික කරන ලද අතර, එබැවින් මින් මතු එකී 
පනත ‘නීතියක්“ ෙලස පරිශීලනය ෙකෙර්.   

 
 
5. ෙපත්සම්කරු විසින් පකාශ කර සිටිනුෙය් 
 
 අ) ෙදවන වගඋත්තරකාර ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය විසින් මාධ්ය තුළ වචනෙයන් මවා පා නිරූපණය 

කිරීම අනුව සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදු ෙකෙරන කියාවන් අනුව එකී නීතිෙය් නිෙයෝගයන් සරණ 
ෙකොට ගනිමින්  කටයුතු කිරීම, සහ ඒ සඳහා වන පතිපාදන කියාත්මක කිරීමට ෙහේතු වන බවයි.    

 
 ආ)  හත් වන වගඋත්තරකාර අධිකරණ අමාත්ය, සහ ඔහුෙග් විෂය සීමාව යටෙත් එන නීතිපති 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව, නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සහ ශී ලංකා නීති ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
ව්යවස්ථාපිත නිෙයෝග මත සංසක්ත ෙවමින්, පිළි පදිමින්, නිසි සහ විධිමත් කමෙව්ද තහවුරු කිරීම 
සඳහා වගකිව යුතු වන අතර, එවැනි ෙදපාර්තෙම්න්තු යටෙත් වන කිසිදු  අයුරක රාජකාරිමය 
වගකීම් සහ කාර්යයන් බලහත්කාරෙයන් අල්ලා ගැනීමකින් ෙතොරව, සහ / ෙහෝ එවැනි කියාවලීන් 
උපකමශීලීව ෙනොමග යැවීමට තැත් කිරීෙමන් ෙතොරව කටයුතු කල යුතු බවයි.  

 
 ඇ) i) හත් වන වගඋත්තරකාර අධිකරණ අමාත්යාංශ ෙල්කම්, සහ ඔහුෙග් අධීක්ෂණය සහ මග 

ෙපන්වීම යටෙත් එන නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව, නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සහ 
ශී ලංකා නීති ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ව්යවස්ථාපිත නිෙයෝග මත සංසක්ත ෙවමින්, පිළි 
පදිමින්, නිසි සහ විධිමත් කමෙව්ද තහවුරු කිරීම සඳහා වගකිව යුතු වන අතර, එවැනි 
ෙදපාර්තෙම්න්තු යටෙත් වන කිසිදු  අයුරක රාජකාරිමය වගකීම් සහ කාර්යයන් 
බලහත්කාරෙයන් අල්ලා ගැනීමකින් ෙතොරව, සහ / ෙහෝ එවැනි කියාවලීන් උපකමශීලීව 
ෙනොමග යැවීමට තැත් කිරීෙමන් ෙතොරව කටයුතු කල යුතු බවයි.  

 
  ii) ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් නඩු තීන්දුව (“එක්ස්6(ඒ)“)  මගින් ෙහලි කරන ලද පරිදි, 

පනෙතහි නිවැරදි කළ යුතු ෙකටුම්පත් වැරදි 13 ක් පවතී.  
    
 iii) ෙපත්සම්කරු විසින් හත් වන වගඋත්තරකාර අධිකරණ අමාත්යාංශ ෙල්කම් ෙවතින් පශ්න 

කරන විට, ෙපත්සම්කරු අවෙබෝධ කර ෙගන ඇත්ෙත්, එකී නීතිය කවුරුන් විසින්, ෙකෙසේ 
බලාත්මකභාවයට පත් කරන ලද්ෙද්ද යන්න පිළිබඳ ඔහු ෙනොදැනුවත් බවයි.  

   
 
6. ෙපත්සම්කරු විසින් පකාශ කර සිටිනුෙය් 
  
 අ)  i) ඔහු රජෙය් පතිපත්තීන්ට සහ අරුමණු වලට එෙරහි ෙනොවන බවත්, රජෙය් ව්යාපාර 

ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම, එවැනි ෙපෞද්ගලීකරණයක අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳහා වගකිව 
යුතු සහ වග විය යුතු ෙලස සිදු විය යුතු බවයි; සහ  
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 ii) ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම් වලින් ඈත්වන ඕනෑම අෙප්ක්ෂිතයන් ද ඇතුලත්ව එෙසේ සිදු වීම 

උල්ලංඝනය ෙකෙරන, මහජන යහපත සඳහා අහිතකර සහ / ෙහෝ මහජනතාවට අලාභයක් සිදු 
වීමට ෙහේතු වන ඕනෑම උල්ලංඝනය කිරීමක් සඳහා නීතිමය කියා මාර්ග ගත යුතු බවයි.  

 
 ආ) ෙම් සම්බන්ධෙයන්, 2004 වර්ෂෙය්දී, පර්ක් හි සභාපති වශෙයන්, ෙපත්සම්කරු විසින් 1986 සිට 

2004 දක්වා සිදු කරනු ලැබූ සියලුම ෙපෞද්ගලීකරණයන් පිළිබඳව ‘සමාෙලෝචනයක්‘ සිදු කිරිමට 
මුල පුරන ලද අතර සහ ‘පශ්චාත් ෙපෞද්ගලීකරණ ගැටලු‘  සහ ‘පශ්චාත් ෙපෞද්ගලීකරණ නඩුකීම්‘ 
පවතින පමාණය හඳුනා ගැනීම සහ 2004 පර්ක් වාර්ෂික වාර්තාෙවහි තහවුරු  වන පරිදි, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන ලද බවයි.  එෙහත්, පර්ක් එයින් 
පසු 2008 දී පමණ වසා දැමුණි.    

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ 2004 පර්ක් වාර්ෂික වාර්තාෙව් 
අදාළ පිටුවල සත්ය පිටපතක්  “එක්ස්2“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති 
අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද 
සිටී. 

 
 ඇ) සත්ය වශෙයන්ම කියන්ෙන් නම්, එවැනි විමර්ශනයකින් ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව සහ ලංකා 

මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් ෙපෞද්ගලීකරණය, ඒ මත 2007 වර්ෂෙය්දී ෙකෝප් කමිටු වාර්තාව මගින් 
අහිතකර අසතුටුදායක ෙලස දක්වනු ලැබ,  පතිඵල ෙලස එස්සී (එෆ්ආර්) 158/2007 සහ 209/2007 
අයැදුම් ඉදිරිපත් කරන ලදුව, ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් සියලුම මැදහත් පාර්ශවයන්ෙග් 
කරුණු විභාග කිරීෙමන් අනතුරුව, ෙමම ෙපෞද්ගලීකරණයන්  වැරදි සහගත, නීත්යානුකූල 
ෙනොවන ෙලස, නීති විෙරෝධී සහ වංචා සහගත බවට සඳහන් කරමින් නිශ්පභා කරනු ලැබ ඇත.    

 
 ඈ) එෙසේම, ‘නිශ්චිත‘ ආයතනයන් කිසිදු ඇගයීමක් ෙතොරව සහ / ෙහෝ විමර්ශනගත සාක්ෂි වලින් 

ෙතොරව, අත්තෙනෝමතිකව සහ ඒක පාර්ශවිකව  ලැයිස්තු ගත කරමින්, අෙනකුත් කරුණු අතරතුර  
‘උපෙයෝජිත වත්කම්‘ සහ / ෙහෝ ‘ඌණ කියාකාරී ව්යවසාය ‘ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමට / ගනුෙදනු 
වලට අසමත් ෙවමින්, ස්වභාවික නීතිෙය් ධර්මය උල්ලංඝනය කර සහ ඒ සම්බන්ධව ඇසීමට 
පවතින අයිතිය උල්ලංඝනය කරමින් සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12(1) ව්යවස්ථාව යටෙත් නිදන් 
ගත කරනු ලැබූ සමානාත්මතාවය නිෙෂේධ කරමින් සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 105(1) 
ව්යවස්ථාෙවහි වන විධිවිධාන පකාරව අධිකරණයට පෙව්ශ වීෙම් අයිතිය නිෙෂේධ කරමින් කටයුතු 
කර ඇත.     

 
 ඉ) එවැනි අත්තෙනෝමතික සහ ඒකපාර්ශව්ික  ලැයිස්තුගත ‘නිශ්චිත‘ ආයතනයන් ෙසොයා ගැනීමට 

ෙනොමැතිව සහ ‘සුභාවෙබෝධ ආන්තරෙයන්‘ වඩාත් ඉවත්ව සහ විධිමත් ඇගයීම් කමෙව්දයක් 
ෙනොමැතිව සහ / ෙහෝ ඔවුන්ෙග් අෙනකුත් සමාන ආයතන සඳහා ෙමන් සමීක්ෂණ සිදු 
ෙනොකරමින්,  එමගින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මගින් නිදන් ගත කරනු ලැබූ සමානාත්මතාවය 
සඳහා වන අයිතිය කඩ කරනු ලැබ ඇත.    

 
 ඊ) නමුත් ෙමවැනි පුද්ගලයින්, එවැනි ෙපෞද්ගලීකරණයන් සහ / ෙහෝ ගනුෙදනු අරමුණුගත කර සහ 

මහජන යහපත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඔවුන්ෙග් කාර්ය සාධනය නියාමනය කිරීමට 
අෙපොෙහොසත්ව, නීතිය ඉදිරිෙය් සකස් කිරීමට ෙනොහැකිව සහ / ෙහෝ ගනුෙදනු කරමින්, නමුත් 
රාජ්ය කාර්යාලයන්හි නිලයන් පවත්වා ගැනීම අඛණ්ඩව සිදු කිරීමට අවසර ලබා දී  සහ / ෙහෝ 
තවදුරටත් රාජ්ය ෙකොන්තාත්තු ලබා ෙදමින් කටයුතු කරනු ලබයි.    



12 

 

 
 එ) ඉහත සඳහන් කියාවලිය ෙමහි සඳහන් කර ඇති අන්සතු කල ෙනොහැකි ෙසේ සළකන 

මහජනතාවෙග් පරමාධිපත්යය අන්සතු කිරීමට සමාන කියාවලියකි.  
 
 ඒ) 1948 බලාත්මක කරනු ලැබූ, ශී ලංකාව විසින් සාමාජිකත්වය දරණ, මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව 

පකාශනෙයහි 17 වන ව්යවස්ථාව අනුව,  පහත පරිදි ෙකොන්ෙද්සිගතව ගිවිසනු ලැබ ඇත.  
 
 
 
  “ව්යවස්ථාව 17 (1) 
 

(1) සෑම අෙයකුටම තමන් සතුව තනිව පවතින ෙද්පලකට ෙමන්ම අෙනක් අය සමඟ 
සමාගෙයන් පවතින ෙද්පළ සඳහා අයිතිය ඇත.  

 
(2) කිසිවකුට අත්තෙනෝමතිකව ඔහුෙග් ෙද්පල පැහැර ගත ෙනොහැකිය.“ 

 
ඉහත සඳහන් ව්යවස්ථාව 17  නිහීන ෙලස සහ වංචා සහගත ෙලස කඩ කරනු ලැබ ඇත.  
 
 
7. ෙපත්සම්කරු විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් VI වන පරිච්ෙඡ්දෙය් වන රාජ්ය පතිපත්තිය ෙමෙහයවීෙම් 
මූලධර්මෙයන් නිශ්චිත ෙකොටස් පමණක් පරිශීලනය කරමින් සටහන් කරනු ලැබ ඇත්ෙත්,  ඉහත 
සඳහන් පනත සහ ඉහත සඳහන් නඩු තීන්දුව යන ෙදකම, පහතින් සඳහන් කර ඇති රාජ්ය පතිපත්තිය 
ෙමෙහයවීෙම් මූලධර්ම සහ මූලික යුතුකම්හි සම්පූර්ණ වශෙයන් සඳහන් කර ඇති බව සහ ඒවා සමස්ථ 
වශෙයන් ගණන් ගැනීම සඳහා ගත යුතු බව ෙගෞරවෙයන් යුතුව පකාශ කරනු ලබයි; (අවධාරණය 
ෙකොට ඇත.)   

 
රාජ්ය පතිපත්තිය ෙමෙහයවීෙම් මූලධර්ම 

 
 “27.     (1) ෙමහි ඇතුලත් රාජ්ය පතිපත්තිය ෙමෙහයවීෙම් මූලධර්ම, ධර්මිෂ්ඨ නිවහල් 

සමාජයක් ඇති කිරීම සඳහා නීති පැනවීෙමහිදීද, ශී ලංකාෙවහි 
රාජ්යානුශාසනෙයහිදීද, පාර්ලිෙම්න්තුව, ජනාධිපතිවරයා සහ අමාත්ය මණ්ඩලය 
විසින් ගුරු ෙකොට ගනු ලබන්ෙන්ය. 

 

  (2) මතු දැක්ෙවන අරමුණුද ඇතුලත්ව පජාතන්තවාදී සමාජවාදී සමාජයක් ශී 
ලංකාෙවහි ඇති කිරීමට රජය ඇප කැප වී ඇත්ෙත්ය. 

 

  (අ) සියලු තැනැත්තන්ෙග්ම මූලික අයිතිවාසිකම් සහ නන් වැදෑරුම් නිදහස 
සපුරා ලීම; 

    

(ආ) ජාතික ජන ජීවිතෙය් සියලු ආයතන විසින් සමාජ, ආර්ථික, සහ ෙද්ශපාලන 
සාධාරණත්වය ගුරු ෙකොට ගන්නා සමාජ කමයක් හැකිතාක් සාර්ථකව 
ඇති කර ආරක්ෂා කර දීෙමන් ජනතා සුභ සිද්ධිය වර්ධනය කිරීම; 
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(ඇ) පමාණවත් ආහාර පාන, ඇඳුම් පැළඳුම් සහ නිවාස පහසුවද, ජීවන 
තත්වෙයහි නිරන්තර වර්ධනයද, විෙව්කය හා සමාජයීය සහ සංස්කෘතික 
ඉඩ පස්ථා නිසි පරිදි පෙයෝජනයට ගැනීමද ඇතුළුව, පමාණවත් ජීවන 
මට්ටමක් සියලු පුරවැසියන් විසින් තමන්ට සහ තම පවුල්වල 
සාමාජිකයන්ට අත් කර දීම; 

 

(ඈ) රාජ්ය අංශෙය් සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආර්ථික කියාවලියක් තුලින් සහ 
එකී ආර්ථික කියාවලිය, රෙට් සමාජ අරමුණු සහ ෙපොදු අභිවෘද්ධිය අරභයා 
ෙමෙහයවීම සහ සම්බන්ධීකරණය පිණිස ෙයෝග්ය වන සැලසුම් සහ 
පාලනය නීතිෙයන් නියම කිරීෙමන් ශීඝ ෙලස මුළු රට සංවර්ධනය කිරීම; 

 

(ඉ) ෙපොදු ජන යහපතට ඉවහල් වන පරිදි පජාවෙග් ෙභෞතික සම්පත් සහ සමාජ 
ඵලය සියලු පුරවැසියන් අතර සාධාරණ ෙලස ෙබදා හැරීම; 

 

(ඊ) නිෂ්පාදනෙයහි, ෙබදා හැරීෙමහි සහ හුවමාරු කිරීෙමහි මාර්ග රජෙයහි, 
රාජ්ය ආයතනයන්හි ෙහෝ වරපසාද ලත් අතෙලොස්සක් අෙතහි ෙහෝ 
ඒකරාශී ෙනොවී සහ මධ්යගත ෙනොවී, ශී ලංකාෙව් සකල ජනතාව අතර 
විසිරී යන ධර්මිෂ්ඨ සමාජ කමයක් පිහිටු වීම; 

 

(උ) ජනතාවෙග් සදාචාරෙයහිත්, සංස්කෘතිෙයහිත් තත්වය වැඩි දියුණු කිරීම 
සහ ෙපෞරුෂත්වෙයහි පූර්ණ වර්ධනය තහවුරු කිරීම; සහ 

 

(ඌ) නූගත්කම සහමුලින්ම තුරන් කිරීම සහ සියලු තැනැත්තන්ට අධ්යාපනෙය් 
සෑම අවස්ථාවකදීම සර්ව සාධාරණ සහ සමාන ඉඩ පස්ථා ලබා ගැනීෙම් 
අයිතිය සහතික කිරීම. 

 

  (3) ශී ලංකාෙව් ස්වාධීනත්වය, ෛසවරීභාවය, එක්සත් බව සහ ෙද්ශ පූර්ණත්වයද රජය 
විසින් ආරක්ෂා කල යුත්ෙත්ය.   

 

  (4) පරිපාලනය විමධ්යගත කිරීෙමන් සහ මහජන කටයුතු වලට සහ පාලන කටයුතු 
වලට සෑම අවස්ථාවකම ජනතාව සහභාගි කරවා ගැනීෙමන් ආණ්ඩුෙව් 
පජාතන්තවාදී පදනම සහ ජනතාවෙග් පජාතන්තවාදී අයිතිවාසිකම්ද රජය විසින් 
තහවුරු ෙකොට පුළුල් කල යුත්ෙත්ය. 

 

  (5) වාර්ගික, ආගමික, විවිධ භාෂා භාවිතා කරන සහ ෙවනත් ජන ෙකොට්ඨාස ඇතුළු ශී 
ලංකා වාසී සකල ජනතාව අතර, සහෙයෝගය සහ අෙන්යොන්ය විශ්වාසය වඩා 
ලීෙමන් ජාතිෙය් සමගිය තහවුරු කිරීම ද විෙශේෂ සැළකිලි සහ ෙවනස්කම් තුරන් 
කිරීම සඳහා ඉගැන්වීම, අධ්යාපනය දීම සහ පවෘත්ති සැපයීම යන ක්ෙෂේතවල 
ඵලදායී පියවර ගැනීමද රජය විසින් කල යුත්ෙත්ය.  

 

  (6) කිසිම පුරවැසියකු, වර්ගය, ආගම, භාෂාව, කුලය, ස්තී පුරුෂ ෙභ්දය, ෙද්ශපාලන 
මතය ෙහෝ රැකියාව ෙහේතුෙවන් යම්කිසි අශක්නුතාවයකට පත් ෙනොවන පරිදි 
පුරවැසියන්ට දියුණු වීමට සම පස්තාවන් සැලසීමට රජය වග බලා ගත යුත්ෙත්ය. 
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  (7) ආර්ථික සහ සාමාජික වරපසාද සහ විෂමතාද මිනිසා විසින් ෙහෝ රජය විසින් ෙහෝ 
මිනිස් ශමය අයථා පරිදි උපෙයෝගී කර ගැනීමද රජය විසින් තුරන් කල යුත්ෙත්ය. 

 

  (8) ආර්ථික කමය කියාත්මක වීෙම්දී ධනය සහ නිෂ්පාදන මාර්ග ෙපොදු ජනතාවට හානි 
කර වන ෙසේ ඒක රාශී ෙනොවන බවට රජය වග බලා ගත යුත්ෙත්ය. 

 

  (9) සමාජ සුරක්ෂිතභාවය සහ සුභසාධනය ඇති කිරීමට රජය වග බලා ගත යුත්ෙත්ය. 
 

  (10) ජනතාවෙග් භාෂා සහ සංස්කෘතීන් වර්ධනය කිරීමට රජය සහාය විය යුත්ෙත්ය. 
 

  (11) ආගමක් අදහන කවරකු හට වුවද ස්වකීය ආගමික පතිපත්ති සාක්ෂාත් කර ගැනීමට 
අවශ්ය ආර්ථික සහ සමාජ පරිසරය රජය විසින් ඇති කල යුත්ෙත්ය. 

 

  (12) පවුල, සමාජෙය් මූලික ඒකකය වශෙයන් රජය විසින් පිළි ෙගන ආරක්ෂා කල 
යුත්ෙත්ය. 

 

  (13) ළමයින් සහ ෙයෞවනයින් කායික වශෙයන්, මානසික වශෙයන්, සදාචාරාත්මක 
වශෙයන්, ආගමික වශෙයන් සහ සාමාජික වශෙයන් පූර්ණ වර්ධනයට පත් වන 
බවට වග බලා ගැනීමටත්, ඔවුන් ආත්මාර්ථය පිණිස ෙයොදා ගනු ලැබීෙමන් සහ 
ෙවනස්කම් වලට පාත කරනු ලැබීෙමන් ආරක්ෂා කර ගැනීමටත්,  හැකි වන පරිදි 
ඔවුන්ෙග් සුභ සිද්ධිය රජය විසින් විෙශේෂ පරිශමයකින් යුතුව වර්ධනය කල 
යුත්ෙත්ය. 

 

  (14) ජනතාවෙග් යහපත තකා රජය විසින් පරිසරය ආරක්ෂා ෙකොට සුරක්ෂිත ෙකොට 
වැඩි දියුණු කල යුත්ෙත්ය. 

 

  (15) ජාත්යන්තර සාමය, සුරක්ෂිත භාවය සහ සහෙයෝගිතාවය වර්ධනය කිරීමද, ජාතීන් 
අතර කටයුතු වලදී ජාත්යන්තර නීතිය සහ ගිවිසගත් බැඳීම් ෙකෙරහි ෙගෞරවය ඇති 
කිරීමට උත්සාහ කිරීමද ධර්මිෂ්ඨ සහ සාධාරණ ජාත්යන්තර ආර්ථික හා සමාජ 
කමයක් ඇති කිරීමට උත්සාහ කිරීමද රජය විසින් කල යුත්ෙත්ය.“ 

 

 

මූලික යුතුකම් 
 

   “28.    අයිතිවාසිකම් සහ නන් වැදෑරුම් නිදහස කියාත්මක වීමත්, භුක්ති විඳීමත්, යුතුකම් හා 
බැඳීම ඉටු කිරීෙමන් ෙවන්ව පැවතිය ෙනොහැක්ෙක්ය. එෙහයින්; 

  

  (අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සහ නීතිය අනුගමනය ෙකොට ආරක්ෂා කිරීමද, 
 

  (ආ) ජාතික අභිවෘද්ධිය වර්ධනය කිරීම සහ ජාතික සමගිය ෙපෝෂණය කිරීමද, 
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  (ඇ) තමන් විසින් ෙතෝරා ගනු ලැබූ රැකියාෙවහි හෘදය සාක්ෂියට එකඟව 
ෙනොපිරිෙහලා වැඩ කිරීමද, 

 

  (ඈ) ෙපොදු ෙද්පළ සුරක්ෂිත ෙකොට ආරක්ෂා කිරීමද, ෙපොදු ෙද්පළ අයථා පරිදි 
පෙයෝජනයට ගැනීමට සහ නාස්ති කිරීමට එෙරහිව කියා කිරීමද, 

 

  (ඉ) ෙසසු අයෙග් අයිතිවාසිකම් සහ නන් වැදෑරුම් නිදහස ගරු කිරීමද, සහ 
 

  (ඊ) ස්වභාව ධර්මය සහ ස්වභාවික සම්පත් රැක ගැනීමද 
 

   ශී ලංකාෙව් සෑම තැනැත්ෙතකුෙග්ම යුතුකම වන්ෙන්ය.“  
 

 රාජ්ය පතිපත්තිය පිළිබඳ මූලධර්ම සහ මූලික යුතුකම් විනිශ්චයට භාජනය කල ෙනොහැකි බව 

 

  “29.  ෙම් පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන ෙහේතු ෙකොට ෙගන නීතිෙයන් කිසිම අයිතිවාසිකමක් 
ෙනොපැවෙරන්ෙන්ය. නීතිෙයන් කිසිම බැඳීමක් ඇති ෙනොවන්ෙන්ය. තවද ෙම් 
පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන අධිකරණයක් ෙහෝ විනිශච්ය අධිකාරයක් මගින් කියාත්මක 
කරවා ගත ෙනොහැක්ෙක්ය. එම විධිවිධාන වලට අනනුකූල වීම පිළිබඳ කිසිම පශ්නයක් 
කවර වූ ෙහෝ අධිකරණයකට ෙහෝ විනිශ්චය අධිකාරයකට ඉදිරිපත් කල ෙනොහැක්ෙක්ය. 
“   

 

8. ෙපත්සම්කරු විසින්, ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් හිටපු අග විනිසුරු ෙජ්. ඒ. එන්. ද සිල්වා විසින් විනිසුරු 
ශිරාණි තිලකවර්ධන සහ විනිසුරු ෙක්. ශී පවන් සමඟ එකඟතාවෙයන් යුතුව එස්සී (එෆ්ආර්) අයැදුම් 
අංක 352/2007 සඳහා 2009.8.3 දිනැතිව ලබා දුන් විනිශ්චෙයන් උපුටා ෙගන දක්වා ඇති පහත සඳහන් 
‘උපෙද්ශ‘ මත විශ්වාස තබනු ලබයි.  

 
  “ව්යවස්ථා 126 හි උප ව්යවස්ථා (4) හි පමාණවත් ෙලස පැහැදිලිව දක්වා ඇති පරිදි, 

මූලික අයිතිවාසිකම් සඳහා අදාළව තිෙබන  කරුණු ඵලදායී අධීක්ෂණය  සඳහා 
ෛනසර්ගිකව ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට  ලැබී තිෙබන හැකියාව සහ බලය අනුව, සහන 
කියාෙවහි ෙයදවීමට සහ උපෙදස් ලබා දීමට එනම් “සාධාරණ සහ යුක්තිසහගත“ වන 
ෙතක් එවැනි සහන සහ උපෙදස් සම්බන්ධ කියාත්මක වීමට හැකියාව සහ බලය පවතී - 
සරල සහ නුසුදුසු වචන ෙදකක පෙව්ශය පැහැදිලිව අදහස් කරනුෙය්, අපරිමිත ශතසහස 
සංඛ්යාත කම වලින් පැවතිය හැකි මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය විය හැකි අවස්ථා 
කාර්යක්ෂමව ආමන්තණය කිරීමට ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට පුළුල් අභිමතයක් ලබා දීම සහ 
අවශ්ය බලය ලබා දීමයි. 

 
  එනම් මූලික අයිතිවාසිකම් වලට අදාළ කාරණා වලක්වා ගැනීමට ඒ මත 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් පුළුල් බලය, අධිකරණ බලෙය් උනන්දුව ඉක්මවා කියා කරන බවට 
අර්ථ නිරූපණය කිරීමක් ෙනොව, ෙමවැනි ස්වභාවෙය් කාරණා සම්බන්ධෙයන් ආරක්ෂා 
වීම සඳහා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය බලාත්මක කර ඇති ආකාරය පිළිබඳ අවෙබෝධය ලබා 
ගැනීම බව  මතකෙය් රඳවා ගැනීම වටින්ෙන්ය.   
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  මූලික අයිතිවාසිකම් අයැදුම් ෙමම අධිකරණය ඉදිරිෙය් අසනු ලැබූ අෙනකුත් වර්ගෙය් 
අභියාචනාවන්ෙගන් ගුණාත්මකව ෙවනස් වන අතර,  ඔවුන්ෙග් සැලකිල්ලට ඉහළ 
අවසරයක් සහතික කිරීම සහ ෙමම අයැදුම් සඳහා අභ්යාස කරන ලද යුක්ති සහගත 
අධිකරණ බලය වට කරමින් එෙසේ කටයුතු කිරීම පිණිස සහනය පදානය කරනු ලැෙබ්.“ 

  
 
9. අග විනිසුරු සරත් එන්. සිල්වා සභාපතිත්වය දැරූ  හිටපු ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ෙජ්. ඒ. එන්. ද සිල්වා, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ශිරාණි බණ්ඩාරනායක සහ විනිසුරු එස්. ඩබ්. බී. වඩුෙගොඩපිටිය, ඒ. ඉස්මයිල්, 
පී. එදුස්සූරිය සහ එච්. එස්. යාපාෙගන් සැදුම්ලත් ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් සත් සාමාජික විනිසුරු 
මඬුල්ලක් විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් අසාර්ථක වූ 18 වන සහ 19 වන සංෙශෝධනයන් පිළිබඳව, 
අෙනකුත් කරුණු අතරතුර 2002 ඔක්ෙතෝබර් මස පහත පරිදි නිශ්චය කරනු ලැබ ඇත. (අවධාරණය 
ෙකොට ඇත.) 

 
 “ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සමස්ථ නිර්මිතය හරහා දිෙවන එක් මූලධර්මයක් පවතී 

නම්, එය නීතිෙය් ආධිපත්යය මූලධර්මය වන අතර, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත්, 
නීතිෙය් සීමාවන් ඇතුලත රජෙය් සෑම අංගයකම කර්තව්යයන් විශ්වාසව තහවුරු 
කර පවරා ෙදනු ලබන්ෙන් අධිකරණ බලය මගින් වන අතර සහ එබැවින් නීතිෙය් 
ආධිපත්යය අර්ථදායී සහ සඵලදායී ෙව්. – (ඉන්දියානු විනිශ්චයකින් උපුටා ෙගන 
ඇත.) “ 
 

 “ ‘නීතිෙය් ආධිපත්යය‘ අපෙග් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් පදනම බව ෙමම 
අධිකරණෙය් විනිශ්චයන් කිහිපයකදීම ස්ථිර ෙලස පකාශ කරනු ලැබ ඇත.“ 

 

 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් මූලික මූලධර්මයන් පිළිබඳ ඉදිරිපත් කරන ඒ. වී. 
ඩිෙසයිෙග් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් නීතිය සත්ය වශෙයන් ගනු ලබන්ෙන්, ‘නීතිෙය් 
ආධිපත්යය‘ ට අදහස් තුනක් පවතින බවයි. ඉන් එකක් පහත පරිදි විස්තර කරනු 
ලැබ ඇත: 

 

“එයින් අදහස් කරනුෙය්, පළමු අවස්ථාව, විධිමත් නීතිෙය් උසස් බව ෙහෝ 
ෙශේෂ්ඨ බව නිසැකවම අත්තෙනෝමතික බලෙය් බලපෑමට විරුද්ධ සහ 
අත්තෙනෝමතිකභාවය ෙහෝ විෙශේෂ බලය පැවතීම බැහැර කරන ෙහෝ 
රජෙය් ෙකොටසක් මත පැතිරුණු අභිමතානුසාරී බලතල සහිත බවයි. 
ඉංගීසීන් නීතිය මගින් තනිව සහ නීතිය මගින් පාලනය ෙකෙර්. ...“  

 

 “ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ඕනෑම අංගයක් සඳහා ෙහෝ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත් 
ස්ථාපිත අංගයන්ට බාධා ෙනොමැති නිදහස් අභිමතය ෙහෝ බලතල ආෙරෝපණය කර 
ෙගන ෙනොමැත. “ 
   

 “  “ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තහවුරු කර ගැනීම සහ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා “ 
ආන්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සිව් වන පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන පකාරව සිදු කරනු ලැබූ 
ගරු ගාම්භීර පකාශයට අනුව, ෙමම පතිපාදන කියාෙවහි ෙයදවීමට අපට සිදු ෙව්.    
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10. ෙපත්සම්කරු නැවත නැවතත් පකාශ කර සිටිනුෙය් 
 
 අ) රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 3 වන සහ 4 වන ව්යවස්ථාවන් මගින් නිදන් ගත කරනු ලැබ ඇත්ෙත් 

පරමාධිපත්යය මහජනතාව සතු බව සහ එය හිමි කර දිය ෙනොහැකි බවත් සහ එකී මහජනතාවෙග් 
පරමාධිපත්යය අභ්යාස කරනුෙය්; 

 
- මහජනතාවෙග් ව්යවස්ථාදායක බලය 
- මහජනතාවෙග් විධායක බලය සහ 
- මහජනතාවෙග් අධිකරණ බලය 
     මගින් බවයි.   

 

 ආ)  4 වන ව්යවස්ථාව මගින් නිෙයෝග කරනුෙය්, රජෙය් සියලුම අංගයන් මගින් මූලික අයිතිවාසිකම් 
ගරු කල යුතු බව, ආරක්ෂා කල යුතු බව සහ ඉදිරියට පවත්වා ෙගන යා යුතු බවයි. එනම්, 
ව්යවස්ථාදායකය, විධායකය සහ අධිකරණය (එනම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තහවුරු කර ගැනීම 
සහ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා දිවුරුම් ලබා දුන් සියල්ලන්ම ඇතුළුව) සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
14 වන ව්යවස්ථාව මගින් ලබා දී ඇති අවස්ථාෙව්දී හැර සංක්ෂිප්ත කිරීම, සීමා කිරීම ෙහෝ 
පතික්ෙෂේප කිරීම ෙනොකල හැකිය.   

 

 ඇ) ඉහතින් සඳහන් කල ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 3 වන සහ 4 වන ව්යවස්ථාවන්හි නිරූපණය ඉහත 
කී ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් සත් සාමාජික විනිසුරු මඬුල්ලක් විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
අසාර්ථක වූ 18 වන සහ 19 වන සංෙශෝධනයන් පිළිබඳව, 2002 ඔක්ෙතෝබර් මස සිදු කරනු ලැබූ 
නිශ්චයන් සමඟ විචාරාත්මකව ගනුෙදනු ෙකෙර්. තවදුරටත් එයින් උපුටා ගත් සාරය පහත පරිදි 
ෙව්. (අවධාරණය ෙකොට ඇත.)  

 
 “එබැවින්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවහි සහ ෙද්ශපාලන න්යායයන්හි සියලුම 

සමෘද්ධිමත් ෙකොටස්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් අදාළ වගන්තීන්හි නිරූපණයන් 
මත, ඒ සම්බන්ධව පකාශ කල හැකි වන්ෙන්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මගින් 
එක් අංගයක් මත ආෙරෝපණය කරනු ලැබූ ඕනෑම බලයක් රජෙය් ෙවනත් 
අංගයක් ෙවත මාරු කිරීමට ෙහෝ රජෙය් එම අංගෙයන් අත්හැර දැමීමට ෙහෝ 
ඉවත් කිරීම ෙනොහැකිය සහ එවැනි පැවරුමක්, අත් හැර දැමීමක්, ෙහෝ ඉවත් 
කිරීමක් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 3 වන සහ 4 වන ව්යවස්ථාවන් එකට ගත් 
කල කියෙවන පරිදි එකඟවිය ෙනොහැකි පරමාධිපත්යෙය් “අන්සතු කිරීමක් “ 
විය හැකිය.“ 
 

 “ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව එය විසින්ම දරා ගැනීමට නම්, සෑම අංගයක් ෙවතම 
ආෙරෝපණය කරන ලද බලයට සම්බන්ධෙයන්, රජෙය් අංග තුන අතර සිදුවන 
පහර ගැසීම්හි සමබරතාවය අවශ්යෙයන්ම පවත්වා ගැනීමට කටයුතු කර 
පවත්වා ගත යුතුය.“ 

 

 “ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව විසින් රජෙය් එක් අංගයක් ෙවත ආෙරෝපණය කරන 
ලද බලය, එවැනි බලයක් අෙනක් අංගයකට පැවරීෙම්දී; ෙහෝ අත් හැර 
දැමීෙම්දී ෙහෝ ඉවත් කිරීෙම්දී, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 3 වන සහ 4 වන 
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ව්යවස්ථාවන් එකට ගත් කල කියෙවන පරිදි එකඟවිය ෙනොහැකි 
පරමාධිපත්යෙය් “අන්සතු කිරීමක් “ විය හැකිය.“ 

 

 රජෙය් එක් අංගයක් ෙවත පවතින ව්යවස්ථාපිත බලය අෙනකුත් අංගයට 
සම්බන්ධව  පරීක්ෂා කර අභ්යාස කර, සෑම අවස්ථාවකම සහ අවශ්ය 
අවස්ථාවන්හිදී මහජනතාවෙග් විශ්වාසය තුල ෙසොයා බලා අභ්යාස කල යුතු 
ෙව්. ෙමය නවීන සංකල්පයක් ෙනොෙව්. මහජන නීතිෙය් මූලික තර්කය වන්ෙන් 
බලය විශ්වාසය තුල රඳා පවතින බවයි. එංගලන්තෙය් පරිපාලන නිතිෙය් 
පර්යාෙලෝකය විසින් බලය පදානය කිරීම තුල ගම්ය වන ‘විශ්වාසය‘ පහත පරිදි 
පකාශ කර ඇත: 

 

‘ මහජන පරමාර්ථ උෙදසා පදානය කරන ව්යවස්ථාපිත බලය 
විශ්වාසය මත පදානය කරන අතර, එය නිසැකෙයන්ම - එමගින් 
කියෙවන්ෙන්, එය භාවිතා කිරීමට වලංගු වන්ෙන්, අදහස් කරන 
ලද අනුමාන කිරීම පදානය කරන ලද කල්හි එය පාර්ලිෙම්න්තුව 
සමඟ නිවැරදි පිළිෙවල සහ අයිතිය අනුව සිදු කල විට පමණකි.“  
– (පරිපාලන නීතිය - 8 වන මුදණය, 2000 - එච්. ඩබ්. ආර්. 
ෙව්ෙඩ් මහ සී. එෆ්. ෙෆෝසිත්, පිටු අංක 356)“       

 

 

11. පහත සඳහන් කරුණු ෙකෙරහි ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් අවධානය ෙගෞරවෙයන් ෙයොමු කරවමි:  

 

 අ) අධිකරණ බලය මගින් නීතිෙය් සීමාවන් ඇතුලත රජෙය් සෑම අංගයකම කර්තව්යයන් විශ්වාසව 
තහවුරු කර පවරා ෙදනු ලබන අතර එමගින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් මූලිකම පදනම වන 
‘නීතිෙය් ආධිපත්යය‘ සකස් වන බැවින් නීතිෙය් ආධිපත්යය අර්ථදායී සහ සඵලදායී ෙව්. 

 

 ආ) එබැවින්, නීතිමය ෙහේතු සඳහා, අධිකරණ බලය, එය විසින්ම, පළමු අවස්ථාෙව්දී සිටම, ‘නීතිෙය් 
ආධිපත්යය‘ තහවුරු කර ගැනීම සඳහා, නීතිෙය් සීමාවන් ඇතුලත තදින්ම ෙමෙහයවනු ලැබිය 
යුතුය.  

 

ඇ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මගින්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත් ස්ථාපිත ඕනෑම ආයතනයක් ෙහෝ 
ඕනෑම අංගයක් සඳහා කිසිදු බාධා නැති අභිමතය ෙහෝ බලතල අභ්යාස කිරීමක් ෙනොෙව්.     

 

ඈ) ඉහත සඳහන් කාරණය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත් ස්ථාපිත අමාත්ය මණ්ඩලය සඳහා සහ 
එෙසේම වගඋත්තරකරුවන්ද ඇතුළුව රාජ්ය නිලධාරීන් ෙවතද සමානව බලපාමින් අදාළ ෙව්.  

 

ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් සත් සාමාජික විනිසුරු මඬුල්ලක් විසින් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් අසාර්ථක වූ 18 වන සහ 19 වන සංෙශෝධනයන් 
පිළිබඳව, 2002 ඔක්ෙතෝබර් මස සිදු කරනු ලැබූ නිශ්චයන්හි සත්ය පිටපත්   
“එක්ස්3(ඒ)“  සහ “එක්ස්3(බී)“   ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, 
ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 
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12.අ)   2003 වර්ෂෙය්දී, ෙපත්සම්කරු විසින්, පුරවැසියකු ෙලස, 2003 අංක 10 දරණ ෙද්ශීය ආදායම් 

(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත මගින් පදානය කර ඇති, සෑම අතින්ම වට කරමින් වූ ෙපොදු සමාව දීම 
සඳහා අභිෙයෝග කිරීම විභාග කිරීම පතික්ෙෂේප වූ අතර, ඒ වන විට ඔහු ඔහුෙග් අභිෙයෝග කිරීම 
ෙගොනු කර ෙනොමැති අතර, එෙසේ වූෙය් පනත මහජනතාව සඳහා  ෙනොපැවති කාල පරාසය තුල, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121 වන ව්යවස්ථාෙවන් නියම කරනු ලැබූ දින 7 ක පටු කාලය තුල, එය 
අභිෙයෝගයට ලක් කිරීම විය ෙනොහැකි වීම ෙහේතුෙවනි.  

 
 ආ)  පසුව, ෙපත්සම්කරු, නියම කරනු ලැබූ දින 7 ක කාල සීමාව ඇතුලත, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 

121 වන ව්යවස්ථාෙවහි විධිවිධාන යටෙත් අභිෙයෝග කරනු ලැබ, 2003.7.11 දිනැතිව ෙද්ශීය 
ආදායම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධිත) පනත ගැසට් කරනු ලැබ, මහජනතාවෙග් ෙවනත් 
කණ්ඩායමකට තවදුර කාලසීමාවකට  අදාළ වන පරිදි 2003 අංක 10 දරණ ෙද්ශීය ආදායම් 
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙතහි අඩංගු එම පතිපාදනම නැවත නීතිගත කිරීමට කටයුතු ෙකරිණි. ගරු 
නීතිපතිෙග් සහාය ඇතිව,  ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් විනිසුරුවරුන් 3 ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත 
ෙවනත් විනිසුරු මඬුල්ලක් විසින් එස්සී (එස්ඩී) අංක 20 සහ 21/2003 සඳහා 2003.8.7 දිනැතිව 
නිශ්චයන් ලබා ෙදමින්, එවැනි තත්වයක් සඳහා සහෙයෝගය ලබා ෙදමින්, පනෙතහි කිසිදු 
පතිපාදනයක් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් පතිපාදනයන් සමඟ එකඟ ෙනොමැති බව සඳහන් කරන ලදී.  

 
 ඇ)  පසුව, එකී පනත නීතියක් බවට පත්වීමට පථම, ෙපත්සම්කරු විසින් සමාෙලෝචනය සහ නැවත 

පරීක්ෂා කිරිම සඳහා අයැදුමක් ෙයොමු කර, ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙයහි සම්පූර්ණ විනිසුරු 
මඬුල්ලක් මගින් එකී අයැදුම ඔවුන්ෙග් 3 ෙදෙනකුෙගන් යුතු විනිසුරු මඬුල්ෙල් ඉහත කී නිශ්චය 
සමඟ සම්බන්ධ කර, සටහන් කරනු ලැබූෙව්, ‘ෙමය තවදුර විභාග කිරීම පෙයෝජනවත් 
පරමාර්ථයක් සඳහා ෙනොවනු ඇති ෙසේ සලකනු ලබන බවයි‘.     

 
 ඈ) පතිඵලය ෙලස, ෙපත්සම්කරු විසින් ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් මතයක් සඳහා ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 129 ව්යවස්ථාව යටෙත් එකී නීතිය සම්බන්ධ කරන ෙලසට ජනාධිපති චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග කැමති කර ගන්නා ලදී.  

 
  ඒ අනුව සිදු කල මහජන විභාග කිරීෙම්දී, ෙපත්සම්කරු විස්තීරණ ඉදිරිපත් කිරීම් සිදු කල පුද්ගලයා 

ෙලස ෙපනී සිටින ලදී.  පතිඵලය ෙලස, පනෙතහි කිසිදු පතිපාදනයක් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සමඟ 
අසංගත ෙනොවූ බවට තිපුද්ගල විනිසුරු මඬුල්ල විසින් ලබා දුන් ඉහත නිශ්චයට, ඔබෙග් ගරු 
අධිකරණෙය් අග විනිසුරු සරත් එන්. සිල්වා විසින් සභාපතිත්වය ඉසිලූ හිටපු අග විනිසුරු ෙජ්. ඒ. 
එන්. ද සිල්වා සහ ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු  ශිරානි ඒ. බණ්ඩාරනායක සහ විනිසුරු එච්. එස්. යාපා 
සහ නිහාල් ජයසිංහෙග් සමන්විත වූ පස් ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත විනිසුරු මඬුල්ලක් විසින් 
අෙනකුත් කරුණු අතර පකාශ කල එකී පනෙතහි පතිපාදන සම්පූර්ණෙයන්ම උඩු යටිකුරු ෙව්. 
(අවධාරණය ෙකොට ඇත.) 

 
- ‘නීතිෙය් ආධිපත්යයට විරුද්ධව සිටින බව‘, සහ 
- ‘මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව පකාශනය සහ සිවිල් සහ ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් 

පිළිබඳ ජාත්යන්තර සම්මුතිය‘ උල්ලංඝනය කර ඇති බව සහ  
- ‘නීතිය උල්ලංඝනය කරන අයට සමාව පදානය කිරීම ෙහේතුෙවන් රජයට විශාල 

අලාභයක් සිදු කිරීමට ෙහේතු වූ රජෙය් ආදායම වංචා කිරීමක් සිදුව ඇති බව‘  
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 ඉ) ඉහත සඳහන් මහජන මතය රැල්ල මත, මහජන සන්ධානය 2004 අෙපේල් මස මහ මැතිවරණය 
ජයගහණය කරන ලද අතර, එවිගස, ඉහත සඳහන් දුර්ධම නීතිෙයහි අනිෂ්ඨ ලක්ෂණ අවලංගු 
කිරීමට පනත ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් තිපද්ගල විනිසුරු මඬුල්ල විසින් 
2004 එස්සී (එස්ඩී) අංක 26 සඳහා ෙමයට ෙපර ඉඳුරාම විරුද්ධ ඉරියව්වක සිටි ගරු නීතිපති විසින් 
ඒ සඳහා සහාය දක්වමින් කටයුතු කල අතර,  පස් ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත විනිසුරු මඬුල්ල විසින් 
සිදු කල ඉහත සඳහන් පහර දීම පිට අත්සන් කරන ලදී.  

 
ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් පස් ෙදෙනකු සාමාජික වූ විනිසුරු මඬුල්ලක්  
විසින් එස්සී පරිශීලන අංක 1/2004 සඳහා පකාශිත 2004.3.17 දිනැති 
මතය සහ ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් තිෙදෙනකුෙගන් සමන්විත විනිසුරු 
මඬුල්ලක්  විසින් එස්සී පරිශීලන අංක 20 සහ 21/2003 සඳහා පකාශිත 
2003.8.7 දිනැති මතය සහ තිෙදෙනකුෙගන් සමන්විත විනිසුරු මඬුල්ලක්  
විසින් එස්සී (එස්ඩී) අංක 26/2044 සඳහා ලබා දුන් නිශ්චෙයහි සත්ය 
පිටපත්  “එක්ස්4(ඒ)“ ,  “එක්ස්4(බී)“ සහ “එක්ස්4(සී)“   ෙලස සළකුණ 
කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර 
ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

     
13. ‘1990 අංක 2 දරණ ණය අයකර ගැනීම (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත‘ සහ ‘1990 අංක 4 දරණ බැංකු 

මගින් ණය අයකර ගැනීම (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත‘ සඳහා වූ සංෙශෝධන අභිෙයෝගයට ලක් 
කරමින් 2003 එස්සී (එස්ඩී) අංක 22 සහ 23 දරණ අයැදුම් වලට, ෙපත්සම්කරු ඔහු විසින්ම ෙපනී 
සිටිමින් ඉදිරිපත් කිරීම් සිදු කල අතර, ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් අග විනිසුරු සරත් එන්. සිල්වා 
විසින් සභාපතිත්වය ඉසිලූ හිටපු අග විනිසුරු ෙජ්. ඒ. එන්. ද සිල්වා සහ විනිසුරු  පී. එදුස්සූරිය, 
එච්. එස්. යාපා සහ ටී. බී. වීරසූරියෙගන්  සමන්විත වූ පස් ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත විනිසුරු 
මඬුල්ල විසින් අෙනකුත් කරුණු අතරතුර, නිශ්චය කරන ලද්ෙද්; 

 
- “අධිකරණය විසින් තද පරුෂ, පීඩා ෙගන ෙදන, අගතිගාමී ෙලස පහර ගසමින්  

නීතිය නියම කරමින් සාමාන්ය කියාදාමෙයන් බැහැරව කියාමාර්ග ගැනීෙම්“ 
මූලධර්මය -  එච්. එම්. සීර්වයි ‘ ඉන්දියානු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව‘ 4 වන මුදණය - 
ෙවළුම 1, පිටු අංක 532 (අවධාරණය ෙකොට ඇත.) 
  

- ඉහත කී සංෙශෝධන ‘ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12(1) ව්යවස්ථාෙව් නිදන් ගත කල 
සමානත්මතාවයට ඇති අයිතිය පතික්ෙෂේප කර‘ සහ ‘ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
105(1) ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන අනුව අධිකරණයට පෙව්ශයට ඇති අයිතිය 
පතික්ෙෂේප කර‘ ඇත.  

 

පස්ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත විනිසුරු මඬුල්ලක්  විසින් එස්සී (එස්ඩී) අංක 
22 සහ 23 /2003 සඳහා ලබා දුන් නිශ්චෙයහි සත්ය පිටපත්  “එක්ස්5(ඒ)“  
සහ “එක්ස්5(බී)“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

   
 
14. අ) ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් විභාග කරනු ලැබූ පුද්ගලයකුෙග් ව්යවස්ථාපිත අයිතිය අභ්යාස 

කිරීමට බාධා ෙනොමැති නිදහස් බලතල හිමි නැති අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් හුෙදක් 
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අත්තෙනෝමතිකව ‘රබර් මුදා සහිත පනතක්‘ ‘හදිසි පනතක්‘ ෙලස දක්වමින් පැත්තකින් 
සම්බන්ධව අහිමි කිරීමට ෙනොහැකිය.   

 

ආ) ඉහතින් සඳහන් වන කරුණ සෙච්තනිකව, ඕනෑකමින් සිදු කරන ලද සහ හිතා මතාම, 
මහජනතාවෙග් අධිකරණ බලය අභ්යාස කරන අවස්ථාෙව්දී මහජනතාවෙග් පරමාධිපත්යය 
අන්සතු කර, සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව විසින් ලබා දී ඇති පරිදි නීති පැනවීම තුලින් මහජනතාව 
විභාග කිරීම ඔබෙග් ගරු අධිකරණයට බාධා කර සහ තවදුරටත් පාර්ශවයන් ෙවත බලපෑම් වූ  
අවස්ථාවන්හිදී ඔවුන්ට ඔවුන්ෙග් එවැනි බලපෑම් සම්බන්ධ විභාග කිරීමට ඇති අයිතිය සඳහා වූ 
ස්වභාව ධර්මෙය් යුක්තිය පතික්ෙෂේප කර ඇත.   

 
ඇ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 123 (3) ව්යවස්ථාෙවහි විධිවිධාන පකාරව වන කමෙව්දය හදිසි 

විරුද්ධත්වය සඳහා තනිවම වන අතර, සහ නීතියක් ෙනොවන සහ එබැවින් එවැනි කුතුහලය 
දනවන සුළු, පශ්නකාරී සහ කඩිනම් කමෙව්දයක් සම්මත කිරීමට ෙහේතු වූ අතර, එබැවින්, 
පරමාධිපත්යය අන්සතු ෙනොකල යුතු මහජනතාව ඕනෑකමින්ම අඳුෙර් තබමින්, සහ එමගින් 
ඔබෙග් ගරු අධිකරණය ඉදිරිෙය් විභාග කරවා ගැනීමට පැමිණීමට බාධා කරවමින්, ඉහත නිශ්චය 
ලබා දීෙම්දී, ෙවනකක් ෙනොව මහජනතාවෙග් අධිකරණ බලය අභ්යාස කරනු ලැබ ඇත.    

 
ඈ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 123 (3) ව්යවස්ථාෙවහි නියමයන්  මගින් රාජ්ය කරමින් ඔබෙග් ගරු 

අධිකරණය විසින් 122 ව්යවස්ථාව අනුව පරිශීලනය කර ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් නිශ්චය 
ලබා දුන් පනත, ‘හදිසි පනතක් ෙලස දක්වා ඇත.   

 

ඉ) ඉහත සඳහන් කිරීම් වලින් මතු ෙකෙරන පබල පශ්නය නම්, ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් ලබා 
දුන් නිශ්චය අෙනක් අතට විභාග කරනු ලැබූ කරුණ මහජනතාව සහ / ෙහෝ බලපෑමට ලක් වූ 
පාර්ශවයන් විසින් පමාණවත් පරිදි ආදර්ශනය කරනු ලැබුෙව්ද යන සැකයක් මතු ෙකෙර්.  

 

  i)  ඉහත කාරණයට සම්බන්ධිත එස්සී පරිශීලන 1/2004 සහ වඩා විෙශේෂයන් මගින් 

 
ii)  ෙමයින් මතු ෙඡ්ද 17 හි සම්බන්ධ වන ‘නගර සහ ගාම සැලසුම් (සංෙශෝධිත)‘ 

පනත ෙලසින් ශීර්ෂගත පනත මත ඉදිරිපත් වූ එස්සී (එෆ්ඩී) අංක 3/2011 සඳහා 
ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් ආසන්නතම කාලෙය්දී ලබා දුන් නිශ්චය සඳහා 
මහජනතාවට සහ / ෙහෝ බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශවයන් හට ඔබෙග් ගරු 
අධිකරණය ඉදිරිෙය් විභාග කරවීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දී තිබුණද, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 78(1) ව්යවසථ්ාෙව් විධිවිධාන අනුව එකී පනත ගැසට් කර ඇති 
අතර, එවැනි අවස්ථාවක් පතික්ෙෂේප කර එය ‘හදිසි පනතක්‘ ෙලස ෙනොව 
සාමාන්ය පනතක් ෙලස සිදු කර ඇත.   

 
15. අ) ‘හදිසි පනෙත්‘ ඉහතින් සඳහන් කල කමෙව්දය මගින් ෙමවැනි ජාතික සහ මහජන වැදගත්කමක් 

සහිත කරුණක් ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් විභාග කිරීමට ෙපත්සම්කරුෙග් සහ රෙට් 
මහජනතාවෙග් සහ  / ෙහෝ බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශවයන්ෙග් ව්යවස්ථාපිත අයිතිය අහිමි කර සහ 
පතික්ෙෂේප කර ඇති අතර, එමගින් දුරස්ථ කල ෙනොහැකි සහ අන්සතු කල ෙනොහැකි ෙසේ සඳහන් 
ඔවුන්ෙග් ව්යවස්ථාපිත අයිතිය වන මහජනතාවෙග් පරමාධිපත්යය අන්සතු කරමින්, සහ ඔවුන්ෙග් 
මූලික අයිතීන් කඩ කරමින් සහ  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 105 වන ව්යවස්ථාෙවහි විධිවිධාන 
පකාරව අධිකරණය සඳහා පෙව්ශ වීමට ඔවුන්ෙග් ව්යවස්ථාපිත අයිතිය පතික්ෙෂේප කරමින්, 
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පිලිකුල් සහගත ෙලස බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශවයන්ට ඔවුන්ෙග් අයිතීන් විභාග කර ගැනීම සඳහා 
වන ස්වභාව ධර්මෙය් යුක්තිය පතික්ෙෂේප කර ඇත.   

 
 ආ) ෙපත්සම්කරුට “ඌණ කියාකාරි ව්යවසායයන් සහ ඌණ උපෙයෝජන වත්කම් පත්යායනය කිරීම“ 

පනත සහ “රජෙය් හඳුනාගත් ඌණ කියාකාරි ව්යවසායයන් සහ ඌණ උපෙයෝජන වත්කම් 
පැවරීම සඳහා ලබා දීමට වන පනත“  ෙලස ශීර්ෂ ගත පනත සඳහා ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් 
තිපද්ගල විනිසුරු මඬුල්ල විසින් ලබා දුන් ඉහත කී නිශ්චෙයහි පිටපත් 2011.11.9 දිනැතිව පමණක් 
ලබා ගත හැකි වූ අතර, එෙසේ වීමට ෙහේතුව වූෙය්  එම පනත් ෙදකම 9 වන වගඋත්තරකාර 
කථානායක විසින් 2011.11.8 එනම් 2011.11.9 දිනට ෙපර දිනැතිව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කර 
ඇති බැවින් වන අතර,  සහ එදිනට පසුව පමණක් ඉහත කී ෙල්ඛන ෙදක මහජනතාව සඳහා 
ලැබිය හැකිව තිබුණි.   

 
ඇ) එබැවින්, ෙපත්සම්කරුද ඇතුළුව ඕනෑම පුරවැසියකුට ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් ෙපනී සිටිමින් 

විභාග කිරිම සඳහා මැදිහත් වීමට ෙනොහැකිව ඇති අතර, එයට ෙහේතුව නම්, එය 2011.11.8 
දිනැතිව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත වනෙතක් පනත මහජනතාව සඳහා භාවාතා කිරීමට එම 
පනතට පසිද්ධියක් ලබා දී ෙනොතිබුණු බැවින් සහ එෙසේ පනත කිහිප ෙදෙනකුෙග් සංසදයක් අතර 
පමණක් රහසිගතව පැවෙතන අතරතුර ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් 2011.10.24 දිනැතිව ෙමම 
කරුණ විභාග කිරීමටද කටයුතු කර තිබුණි.   

 
2011.11.8 දින පාර්ලිෙම්න්තුෙවහි සභාගත කරන ලද “රජෙය් හඳුනාගත් 
ඌණ කියාකාරි ව්යවසායයන් සහ ඌණ උපෙයෝජන වත්කම් පැවරීම 
සඳහා ලබා දීමට වන පනත“  සහ “ඌණ කියාකාරි ව්යවසායයන් සහ 
ඌණ උපෙයෝජන වත්කම් පත්යායනය කිරීම“ පනත සහ ෙලස ශීර්ෂ ගත 
පනත් සඳහා ලබා දුන් නිශ්චයන් හි සත්ය පිටපත් පිළිෙවලින් 
“එක්ස්6(ඒ)“  සහ “එක්ස්6(බී)“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, 
ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

   
 

16. අ) ෙපත්සම්කරු විසින් 2011.11.17 දිනැතිව ෙගොනු කරනු ලැබූ අයැදුම් එස්සී (එස්ඩී) අංක 2/2011 
සම්බන්ධෙයන් ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් අගවිනිසුරු විසින් විනිසුරු පී. ඒ. රත්නායක සහ 
විනිසුරු චන්දා ඒකනායක සමඟ එකඟතාවෙයන් යුතුව 2011.11.22 දිනැතිව සිදුක රනු ලැබූ 
පහත සටහන, ෙපත්සම්කරු විසින් ඉතා ෙගෞරවෙයන් යුතුව ඉදිරිපත් කර සිටී. ෙකෙසේද යත්; 

 
  “පනත සඳහා ෙමම අධිකරණය මගින් වන නිශ්චයන් සම්බන්ධෙයන්, ඕනෑම 

පාර්ශවයක් මැදිහත් වීමට අවශ්ය වන්ෙන් නම්, එය ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත 
ඉදිරිපත් කිරීමට පථම එම අවස්ථාෙව්දීම සිදු කල යුතු ෙව්. “  

 
 යන්න පමාද ෙදෝෂයක් බවයි.  
 

 ආ) ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 122(1) ව්යවස්ථාව යටෙත් පනත හදිසි 
පනතක් ෙලස සඳහන් කරන අවස්ථාව වන විට, එම පනත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 78(1) 
ව්යවස්ථාව යටෙත් ගැසට් කිරීමට කටයුතු කර ෙනොතිබුණු අතර, ඉහත සඳහන් පනත 
පාර්ලිෙම්න්තු නිෙයෝග පතයක් ෙලස ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවට අවමෙයන් දින 7 කට වත් පථම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 78 ව්යවස්ථාව යටෙත් ගැසට් කිරීමට කටයුතු කර ෙනොතිබුණි. පනත 
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2011.11.8 දින දරණ ලද අතර, එය පාර්ලිෙම්තුෙවන් සම්මත කරන ලද්ෙද් 2011.11.9 වන 
දිනැතිවය.      

 

 ඇ) ඉහත පනත ඒ සඳහා මැදිහත් වීමට කැමති ඕනෑම පාර්ශවයකට මැදිහත් විය හැකි වන ෙලස 
පනත පසිද්ධ කර තබා ඇති බවට ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් වැරදි ෙලස ෙගන ඇති විශ්වාසය 
යටෙත්, එය එෙසේ වී ෙනොමැති බව, ෙපත්සම්කරු  විසින් ඉතාම ෙගෞරව සහිතව, ඔබෙග් ගරු 
අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කර සිටී.  

 

 ඈ) එබැවින්, ෙපත්සම්කරුට ෙහෝ ෙවනත් ඕනෑම මැදිහත්වීමට කැමති පුරවැසියකුට, ඉහත 16(අ) 
සඳහන් කර ඇති සාධක පරිදි, ඔබෙග් ගරු අධිකරණය ඉදිරිෙය් විභාග කිරීෙම්දී මැදිහත් වීමට 
ෙනොහැකි ෙව්.   

 

 ඉ) ‘ඕනෑම පාර්ශවයකට මැදිහත් විය හැකිව තිබුෙණ් නම්‘, ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් පසුව 
ෙගොනුවන ෙපත්සම් මගින් පමාණවත් සාක්ෂි ලැබීම සහ නිශ්චිතව බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශවයන් 
විසින් ෙයොමු කරනු ලැබූ ලිපි වලින්, ඒ පිළිබඳව මාධ්යයන්හි අනාවරණය කර ඇති පරිදි , එවැනි 
පාර්ශවයන් ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය්දී නිශ්චිතව  මැදිහත් වීමට  අවස්ථාව තිබුණි.  

 

ඊ) ඉහත කී විභාග කිරීෙම්දී, ඔබෙග් ගරු අධිකරණය ෙවත නීතිපති නිෙයෝජනය කරමින් නිෙයෝජ්ය 
ෙසොලිස්ටර් ජනරාල් විසින් පමණක් සහාය දක්වා සනාථ කර තිබුණි.  

 

17.අ)  ෙමම පනත නීතියක් ෙසේ කියාෙවහි ෙයදීමට සහ බලාත්මක කිරීමට කඩිනමින් සහ 
රහසිගතභාවෙයන් කටයුතු කල ආකාරය පිළිබඳව පහත කරුණු මගින් ෙහලිදරව් වී ඇත; 

 

i) 2011.10.19  බදාදා දිනැතිව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 122(1) ව්යවස්ථාව යටෙත් හදිසි 
පනතක් ෙලස අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් සහතික කර (අමාත්ය මණ්ඩල රැස්වීම් වාරයන් 
සාමාන්යෙයන් පවතින්ෙන් සවස් යාමෙය්දීය.) ඔබෙග් ගරු අධිකරණය ෙවත ෙයොමු කර 
ඇත.  

   

ii) ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් සටහන්හි වාර්තා වී ඇති පරිදි එකී ‘හදිසි පනත‘ ලැබී ඇත්ෙත් 

2011.10.21 සිකුරාදා දිනයි.   
 

iii) එකී ‘හදිසි පනත‘සම්බන්ධ කරුණු විභාගයට ගැනීම නීතිපතිෙග් සහාය පමණක් සහිතව 

2011.10.24  සඳුදා දිනැතිව සිදු කර ඇත.   
  

iv) ඉහත කී විභාග අංක එස්සී (එස්ඩී) 2/2011 ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් 2011.10.24 
සඳුදා දින විභාගයට ගැනීමට නියමිත නඩු ලැයිස්තුව ෙලසට මාධ්යයන්හි පලවූ 
ලැයිස්තුවට ඇතුලත්ව ෙනොතිබුණි. 

 

2011.10.24 සඳුදා දිනැති ෙඩ්ලි නිවුස් සහ ෙඩ්ලි මිරර් පුවත් පත් වල   
පලවූ වාර්තාවන්හි සත්ය පිටපත් එකතුව “එක්ස්7“  ෙලස සළකුණ කර 
අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා 
ෙලස අයැද සිටී. 
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v)  එම කරුණ ලැයිස්තු ගත කර තිබුණද, එකී විෙශේෂිත ‘හදිසි පනත‘ ඔබෙග් ගරු 
අධිකරණය විසින් විභාග කරන බවට මහජනතාව දැනුවත්ව ෙනොසිටි අතර, ඒ සඳහා වන 
පතිපාදන කවෙර්ද යන්න මහජනතාව ෙනොදන්නා කරුණක් විය. 

 

vi) 9 වන වගඋත්තරකාර කථානායක විසින් ඉහත සඳහන් කල එස්සී (එස්ඩී) අංක 2/2011 

නිශ්චය 2011.11.8 දිනැතිව පමණක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කර තිබුණි.  
 

vii) 9 වන වගඋත්තරකාර කථානායක විසින් ඉහත සඳහන් කල පනත 2011.11.8 දිනැතිව 
පමණක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කර තිබුණි.  

 

viii) ඉහත සඳහන් කල එස්සී (එස්ඩී) අංක 2/2011 නිශ්චය මත පදනම්ව, පනත කමිටු වාර 15 

ක සිදුවූ සංෙශෝධනයන් සමඟ 2011.11.9 දිනැතිව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත විය.  
 

ix) 9 වන වගඋත්තරකාර කථානායක විසින් 2011.11.11 දිනැතිව එම පනත නීතියක් බවට 

සහතික කරන ලදී. (එම පනත කමිටු වාර 15 ක සිදුවූ සංෙශෝධනයන් සමඟ 2011.11.9 
දිනැතිව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වීෙමන් දින ෙදකකට  පමණක් පසුව) 

 

x) 2011.11.22 දිනැති හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 203 ෙඡ්දය අනුව, 9 වන වගඋත්තරකාර 

කථානායක විසින් ඉහත සඳහන් සහතික කිරීම 2011.11.22 දිනැතිව පමණක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී නිෙව්දනය කර තිබුණි.   

 

ආ) නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ අන්තර් කටයුතු සිදු 
කරමින්, පනත නීතියක් බවට පත් කිරීමට නීති ෙකටුම්පත් කිරීෙම් කියාවලිෙය්දී සහ ඉදිරිපත් 
කිරීෙම්දී ෙපත්සම්කරු විසින් සහාය ලබා දී ඇත.  එවැනි අවසථ්ා ෙදකක් නම්  2007 අංක 7 දරණ 
සමාගම් පනෙත් නිති ෙකටුම්පත් කිරීම සහ 2004 අංක 10 දරණ ෙද්ශීය ආදායම් (ෙදෝෂ සමාව දීම 
සඳහා නිෙයෝග) පනත නිති ෙකටුම්පත් කිරීමයි.  

 

ඇ) 2004 අංක 10 දරණ ෙද්ශීය ආදායම් (ෙදෝෂ සමාව දීම සඳහා නිෙයෝග) පනත, ජාතික සහ මහජන 
වැදගත්කමක් අනුව කියාත්මක කිරීම පහත පරිදි සිදු විය; 

 

i)   2004.8.16 දිනැතිව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 122(1) ව්යවස්ථාව යටෙත් හදිසි පනතක් 
ෙලස අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් සහතික කර ඔබෙග් ගරු අධිකරණය ෙවත ෙයොමු කර 
ඇත. 

ii)  එකී ‘හදිසි පනත ‘සම්බන්ධ කරුණු විභාගයට ගැනීම නීතිපතිෙග් සහාය පමණක් සහිතව 

2004.8.23  දිනැතිව සිදු කර ඇත.   
  iii) පනත 2004.9.7  දිනැතිව  පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබුණි. 

iv) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට ලක් කර සහ 2004.9.22 දිනැතිව කමිටු වාර 14 ක සංෙශෝධන 
සහිතව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත විය.   

  v) කථානායක විසින් 2004.10.20 දිනැතිව පනත නීතියක් බවට සහතික කරන ලදී.  

 

 18.අ) ෙනොෙබෝදා, “නගර සහ ගාම සැලසුම් කිරීම (සංෙශෝධිත)“ ශීර්ෂගත පනත, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 78(1) ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව 2011.10.14 දිනැතිව, සාමාන්ය පනතක් ෙලස 
ගැසට් කරනු ලැබූ අතර, 2011.11.8 දිනැතිව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝග පතය තබන ලදී.   
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ආ) 2011.11.21 දින ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් විභාගයට ගැනීෙම්දී පුරවැසියන්ට මැදිහත් වීමට සහ 
ඉදිරිපත් කිරීම් සිදු කිරීමට හැකියාව ලබා දුනි.  

 

ඇ) පනත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සමඟ අසංගත බවට ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් එස්සී (එස්ඩී) 
අංක 3/2011 මගින් නිශ්චය කරන ලද අතර, තවදුරටත් නිශ්චය කරනු ලැබුෙව්, පනත 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝග පතයක් ෙලස තබා ඇත්ෙත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 154(ජී)(3) 
ව්යවස්ථාෙව් පතිපාදන සමඟ එකඟතාවයක් ෙනොමැතිව බැවින්, 2011.12.2 දිනැතිව 9 වන 
වගඋත්තරකර කථානායක ෙවත සන්නිෙව්දනය කරනු ලැබ, පසුදින එනම් 2011.12.3 දින 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන ලද  නිශ්චය සඳහා අභිෙයෝග කිරීමට වටපිටාවක් සකස් කිරීමට 
ෙනොමැති බවයි.   

 

ඈ) ඉහත සඳහන් කල එස්සී (එස්ඩී) අංක 3/2011 නිශ්චය තුළ,  විෙශේෙයන් ඉඩම පිළිබඳ විෂය 
සම්බන්ධෙයන් ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් අෙනකුත් කරුණු අතරතුර පහත පරිදි නිශ්චය 
කරනු ලැබ ඇත. (අවධාරණය ෙකොට ඇත.) 

 

“ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 154 (ජී) (3) ව්යවස්ථාව මගින් නිෙයෝග කර ඇති 
පරිදි, පනත යටෙත් වන පරිශීලන සඳහා බලපාන පරිදි අතිගරු ජනාධිපති විසින් 
පලාත් සභා සම්බන්ධෙයන් කරනු ලැබූ කරුණු සම්බන්ධෙයන් උගත් අතිෙර්ක 
ෙසොලිස්ටර් ජනරාල් විසින් කිසිදු ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු කර ෙනොමැත. 
 

එවැනි කමෙව්දයක් අනුකූල වී ෙනොමැති බැවින්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 123 
ව්යවස්ථාව සමඟ කියෙවන ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 120 ව්යවස්ථාෙවහි 
විධිවිධාන අනුව අප විසින් නිශ්චයන් සිදු කරනු ලැබූෙව්, පශ්නගත වී ඇති පනත 
පලාත් සභා ලැයිස්තුව සම්බන්ධෙයන් අදාළ වූ කරුණක් මත සකස් වී ඇති බව 
සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 154(ජී)(3) මගින් අවශ්ය පරිදි සෑම පලාත් සභාවක් 
සඳහාම අති ගරු ජනාධිපති විසින් සම්බන්ධ වී ෙනොමැති නම් එය නීතියක් බවට 
පත් ෙනොවන බවයි.  
 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 154 (ජී) (3) ව්යවස්ථාෙවහි පතිපාදන සමඟ 
අනුකූලතාවයක් ෙනොමැතිව ෙමම පනත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝග පතයට 
ඇතුලත් කර ඇති බැවින්, ෙමයට ෙපර සම්බන්ධිත වූ අවස්ථාවන් සම්බන්ධෙයන් 
අෙනකුත් අභිෙයෝගයන්හි පදනම, අනුව ෙමම අදියෙර්දී කිසිදු නිශ්චයක් සිදු කර 
ෙනොමැත. “     

 

එස්සී (එස්ඩී) අංක 3/2011 මත ඉහතින් සඳහන් කල නිශ්චෙයහි සත්ය 
පිටපතක් “එක්ස්8(ඒ)“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

ඉ) එහි පතිඵලය ෙලස, රජය විසින් පනත අස්කර ගැනීමට කටයුතු කල අතර, ඒ සම්බන්ධව 
මාධ්යයන්හි වාර්තා වූ පරිදිම  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී නිෙව්දනය කරනු ලැබුණි.  
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ඊ) එස්සී (එෆ්ආර්) අයැදුම් අංක 209/2007 හි ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් ලබා දුන් 2008.7.21 
දිනැති විනිශ්චය මගින්, එහි පිටු අංක 46 සිට 50 දක්වා ඉතා පැහැදිලි ෙලස විශ්ෙල්ෂණාත්මකව, 
පලාතක් තුල රජෙය් ඉඩමක් අන්සතු කිරීම ෙහෝ  පවරා දීම සම්බන්ධව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
154 ව්යවස්ථාව යටෙත් වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා නිෙයෝගය විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනුෙය්; 

   

“ පලාතක් තුල රජෙය් ඉඩමක් අන්සතු කිරීම ෙහෝ පවරා දීම පලාත් සභාෙව් උපෙදස් 
මත ඒ සඳහා අදාළ වන නීතිය අනුව එහි විධිවිධාන පකාරව පමණක් සිදු කල යුතු 
ෙව්. “ 

 

ඉහතින් සඳහන් කල විනිශ්චෙයහි සහතික කල පිටපතක් අදාළ පිටු වල 
සත්ය පිටපතක් “එක්ස්8(බී)“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, 
ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 
 

19.අ) මහජන ෙද්පල ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ‘ජාතික බැඳියාව‘ ෙපර දැරි ෙකොට සකස් කල පකාශය, 
එනම් පනත රහසිගතව සහ කඩිනමින් නීතියක් බවට පනවා ඇති අතර, සහ ඒ සඳහා මහජනතාව 
සහ / ෙහෝ බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශවයන්ට ඒ සම්බන්ධෙයන් විභාග කිරීමට ඇති අයිතිය පවා 
පතික්ෙෂේප කර ඇති අතර, එය  ලාමක හිස් තර්කයක් වන අතර, ඒ සඳහා ඈවර කිරීම සිදු කරනු 
ලබන සමාගමක එවැනි අවස්ථාවකදී පවා නිශච්ිත පූර්ව කාල සීමාවක් තුල  ඕනෑම ෙද්පලක් 
අන්සතු කිරීෙම්දී, නීතිය අනුව ශුන්ය, බල රහිත සහ වංචාසහගත බවට ලබා දිය හැකි අතර, 
එවැනි අවස්ථාවන්හිදී දණ්ඩන පතිපාදන පවා එවැනි අන්සතු කිරීම් වලදී කටයුතු කිරීමට ලබා දිය 
හැකි ෙව්.     

 

ආ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 28(ඩී) ව්යවසථ්ාව අනුව නියම කරන ලද මූලික යුතුකම් අනුව, මහජන 
ෙද්පල ආරක්ෂා කිරීම සහ සුරක්ෂිත කිරීම සහ  මහජන ෙද්පල  අවභාවිතය සහ අයථා පරිහරණය 
සඳහා සටන් වැදීම එකට ඈදී සන්ධිතව පවතින නමුත්, ෙමය  හුදු අනුශාසනයක් ෙහෝ ෙතෝරා ගත් 
කමෙව්දයක් ෙනොවන අතර, නීතිය ඉදිරිෙය් සැෙවොම එක හා සමාන ෙව්. 

 

ඇ) නමුත්, ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින්  මහජන ෙද්පල ෙකොල්ල කැම සහ මංෙකොල්ල කෑම 
සම්බන්ධ පධාන ගනුෙදනු නිශ්පභා කර සහ අවලංගු කරන ලද අවස්ථා කිහිපයක්ම පවතින අතර, 
එවැනි නඩු නම් ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව එස්සී (එෆ්ආර්) අයැදුම් අංක නඩුව 158/2007, ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් එස්සී (එෆ්ආර්) අයැදුම් අංක නඩුව 209/2007 සහ ෙවෝටර්ස් එජ් එස්සී 
(එෆ්ආර්) අයැදුම් අංක නඩුව 352/2007,යනාදිය වන අතර, ස්වභාව ධර්මෙය් නීතිය සමඟ 
අනුකූලතාවය තුල සිදු කරනු ලැබූ අන්තර් පාර්ශව පරීක්ෂණයන්ෙගන් පසුව එෙසේ සිදු කර ඇත.   

 

20.අ)   එෙසේ වුවත්, එවැනි අනුශාසනයන්ට විරුද්ධව, අෙන්යොන්යව, මහජන ෙද්පල ආරක්ෂා කිරීම 
සඳහා  කටයුතු කිරීම, 1982 අංක 12 දරණ මහජන ෙද්පල පනතට එෙරහි වැරදි සඳහා වන 
විධිවිධානයන් අනුව සහ යටෙත්, දුර්ජනයින්ට එෙරහිව කිසිදු අයුරකින්, සහතික කල පරිදි කිසිදු 
කියාමාර්ගයක් ෙගන ෙනොතිබුණි.  

 
 ආ) ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් සිදු කරනු ලැබූ විවාදාත්මක ෙහජින් ගනුෙදනු මත 

ෙපත්සම්කරු විසින් ෙගොනු කරනු ලැබූ එස්සී (එෆ්ආර්) අයැදුම් අංක 404 සහ 481/2009 දී, නිතිපති 
විසින් සම්බන්ධ ෙවමින් පකාශිතව සඳහන් කල පරිදි එකී ගනුෙදනු බලය ඉක්මවා ගිය සහ නීති 
විෙරෝධී වුවද, එෙසේ නමුදු, වගකිවයුතු සහ වගවිය යුතු පාර්ශවයන්ට එෙරහිව සහතික කල පරිදි 
කිසිදු අයුරක කියාමාර්ගයක් ෙගන ෙනොතිබුණි. එය ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදුව සඳහා අධිකරණෙය් 
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නීතිය ඉදිරිෙය් ෙචෝදනා ලබන දිළිදු ගම්වැසියන්ෙග් කාරණාවන්හිදී එම අවස්ථාෙව්දී කටයුතු 
කරන ආකාරයට සමාන ෙලස ෙනොව, සහතික කල පරිදි කටයුතු කර ෙනොමැත.  

 
 ඇ)  i) 1982 අංක 12 දරණ මහජන ෙද්පල එෙරහි වැරදි පනත ඉතා පබල ශක්තිමත් පනතක් වන 

නමුත්, ෙඛ්දජනක ෙලස වලංගු කර ෙනොමැත. 1982 අංක 12 දරණ මහජන ෙද්පල එෙරහි 
වැරදි පනත මගින් නිෙයෝග කරන පරිදි, ඕනෑම පුද්ගලෙයකු, රාජ්ය ෙසේවකෙයකු ෙහෝ ෙවනත් 
ආකාරයකින් පහත සඳහන් වැරදි සඳහා යටත් ව බැඳී සිටිය යුතු ෙව්.  

 
1. මහජන ෙද්පලට අලාභහානි කරන 
2. මහජන ෙද්පල ෙසොරා ගැනීමකට ෙහෝ 
3. මහජන ෙද්පල ෙසොරකම 
4. මහජන ෙද්පල  මත අනිසි ෙලස හා විශ්වාසය කඩ කරන 
5. මහජන ෙද්පල  මත වංචා, කූට ෙල්ඛන සැකසීම, ෙහෝ විකෘත කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
6. ඉහත වැරදි ඕනෑම එකක් සිදු කිරීමට උත්සාහ දැරීම 

   
ii) ඉහත වැරදි ඕනෑම එකක් සම්බන්ධෙයන් කරන ලද වරදක් සඳහා දඬුවම, මහජන ෙද්පල 

වටිනාකෙමන්  3 ගුණයක් (300%) වන දඩයක් සහ වසර 20 කට වැඩි ෙනොවන සිර දඬුවමක් 
ෙව්. 

 
iii) 1982 අංක 12 දරණ එකී පනතින් “මහජන ෙද්පල“ යන්න අර්ථ දක්වමින්;  

“ ‘මහජන ෙද්පල‘ යනු රජෙය් ෙහෝ ඕනෑම ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල, රාජ්ය 
සමුපකාර, බැංකු, සමුපකාර සමිතිය ෙහෝ වෘත්තීය සමිති සතු කිසියම් ෙද්පලක්ය.“ 
 

 ඈ) ෙපත්සම්කරු විසින්, දණ්ඩ නීති සංගහෙය් පරිච්ෙඡ්ද 214 ද උපුටා දක්වමින් දුර්ජනයන්ට එෙරහිව 
‘නීතිෙය් ආධිපත්යය“ වලංගු කර ෙනොමැති බව පකාශ කර සිටී.  

 
 “ 214 කවරකු වුවද, රජෙය් ෙසේවකයකු වීෙමන්, රජෙය් ෙසේවකයකු ෙලස 
ඔහු තමා විසින් කටයුතු කල යුතු ආකාරය සඳහා වන නීති මගින් ලබා දී ඇති 
ඕනෑම උපෙදසක් දැනුවත්ව එම අණට අකීකරු වී කඩ කරයි නම්, එයින් 
ආරක්ෂා වීම සඳහා අදහස් කරන්ෙන් නම්, ෙහෝ ඔහු එයින් ආරක්ෂා වන බව 
දැනෙගන සිටින පරිදි කටයුතු කරන්ෙන් නම්, සහ ඕනෑම පුද්ගලයකු නීතිමය 
දඬුවමකින් ෙහෝ ඔහු බැඳ සිටින දඬුවමට වඩා අවම දඬුවමකින් ඔහුට විෂය ගත 
ෙලස වන්ෙන් නම්, ෙහෝ  එයින් ආරක්ෂා වීම සඳහා අදහස් කරන්ෙන් නම්, සහ 
ඕනෑම ෙද්පලක් වරදක් නිසා අහිමි කිරීම ෙහො නීතිය මගින් බැඳ සිටින දඩයක් 
නියම කිරීම, සිර අඩස්සිෙය් දැමීම සමඟ දඬුවම් කිරීම, විස්තරය අනුව වසර 
ෙදකක් දක්වා කාලයකට දීර්ඝ කිරීම සමඟ එකක් ෙහෝ ෙදකටම යටත් විය යුතු 
ෙව්. “ 

 
 ඉ) නීතිය ඉදිරිෙය් ෙචෝදනා කරනු ලැබූ පුද්ගලයින් එයට විරුද්ධව යමින්, තවදුරටත් ඔවුන්ව රාජ්ය 

ආයතනයකට පත් කිරීම, නීතිෙය් ආධිපත්යය උපහාසයට ලක් කිරීමකි.  
 
 ඊ) එයට විරුද්ධව, සම්බන්ධ වූ පුද්ගලයින්, නීතිය ඉදිරිෙය් ෙචෝදනා කරනු ලැබූ පුද්ගලයින්  ෙනොවූවා 

පමණක් ෙනොව, තවදුරටත් ඔවුන්හට වටිනා රාජ්ය ෙකොන්තාත්තු ලබා දීම, නීතිෙය් ආධිපත්යය 
උපහාසයට ලක් කිරීමකි. 
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 21.අ) මූලික යුතුකම් මත වන සන්දර්භය තුල, ෙපත්සම්කරු විසින් ඔහුෙග් ෙගොනු ගත කල සීඒ (රිට්) 
අයැදුම් අංක 1661/2003 පරිශීලනය කරමින්, ‘නීතිෙය් ආධිපත්යය‘ බලාත්මක කිරීමට සහ විධිමත් 
සහ නිසි ආදායම් පරිපාලනයක් ඇති කිරීම සඳහා ෙද්ශීය ආදායම් පනත් වල පතිපාදන වලංගු කර 
ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරයි.   

 
 ආ) එවකට ගරු. නීතිපති ජනාධිපති නිතිඥ ෙක්. සී. කමලසෙබ්සන්, කියවා එකඟ ෙවමින්, 

2005.10.10 දිනැති අභියාචනාධිකරණෙය්දී ෙබ්රුම්කිරීමට ෙයෝජනා කරන ලදී.   
 
  ඇ) පසුව, ෙද්ශීය ආදායම් පනත් වල නිශ්චිත විෙශේෂිත පතිපාදනයන් විධිමත්ව සහ නිසි පරිදි 

බලාත්මක කිරිම සඳහා ෙබ්රුම්කරණ විධිවිධාන සකසා අවසන් කල අතර, එමගින්  
 
  ෙද්ශීය ආදායම් ෙකොමසාරිස් හට, අල්ලස් දීම පිළිබඳ ඕනෑම  සැකයක් පවතින අවස්ථාවකදී ගරු 

ආගමන විගමන පාලක ෙහෝ ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල් විසින් ෙහෝ නීතිපති විසින් වලංගු කරනු ලැබූ 
අදාළ නීති සම්බන්ධ උල්ලංඝනය වීෙම් අවස්ථා පිළිබඳ ෙතොරතුරු සතුව ඒ පිළිබඳ අවිශ්වාසයක් 
පවතී නම්,  එවැනි අවස්ථා වලදී 

 
        ආගමන විගමන පාලක ෙහෝ  
     ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල් ෙහෝ  
     ගරු නීතිපති  
 

ෙවත ෙහෝ වාර්තා කිරීමට ෙද්ශීය ආදායම් ෙකොමසාරිස් හට විධානය කල පරිදි එම 
ෙබ්රුම්කරණයන් සකස් කර අවසන් කරන ලදී.    

 

ඈ) ෙබ්රුම්කරණ ෙමෝසම මගින් විදහා ෙපන්වන ෙහේතු සඳහා ෙබ්රුම්කරණ විධිවිධානයන් කලකට 
ඉහත සකස් කර අවසන් කල නමුදු අමුණා ඇති උපෙල්ඛනෙය් විදහා දැක්ෙවන පරිදි 
ෙබ්රුම්කරණය සඳහා පසුගිය වසර 5 ක් දක්වා නඩුව සඳහන් කර තිෙබ්.     

 

ඊ) ෙපත්සම්කරුෙග් නීතීඥයින් විසින් හිටපු ගරු නීතිපතිවරුන් වන 5 වන වගඋත්තරකාර ජනාධිපති 
නීතිඥ සී. ආර්. ද සිල්වා සහ 6 වන වගඋත්තරකාර ජනාධිපති නීතිඥ ෙමොහාන් පිරිස් ෙවත ෙයොමු 
කරනු ලැබූ ලිපි සඳහා මූලික යුතුකම් කඩ ෙවමින් පවතින බවට ආදර්ශනය කරන කිසිදු 
ආධාරකයක් ෙනොලැබුණි.  

 

සකසා අවසන් කරන ලද ෙබ්රුම්කරණ ෙමෝසෙමහි සත්ය පිටපත්, 2005 
සිට 2011 දක්වා අවස්ථා ගණනාවකදීම ෙමම කරුණ 
අභියාචනාධිකරණෙය් සඳහන් කල බවට වන දිනයන් විදහා දැක්ෙවන 
උපෙල්ඛනය සමඟ,  හිටපු ගරු නීතිපතිවරුන් වන 5 වන වගඋත්තරකාර 
ජනාධිපති නීතිඥ සී. ආර්. ද සිල්වා සහ 6 වන වගඋත්තරකාර ජනාධිපති 
නීතිඥ ෙමොහාන් පිරිස් ෙවත ෙයොමු කරනු ලැබූ 2008.4.2 සහ 2011.2.11 
දිනැති ලිපිද පිළිෙවලින් ඒ සමඟ ඇතුලත් කර සංක්ෂිප්ත ෙලස සකස් 
කරනු ලැබූ ෙල්ඛනය “(එක්ස්9)“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, 
ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

22. අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 82(3) ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව, පනත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝග 
පතයක් මත තැබීමට සහ / ෙහෝ ඒ අනුව කියා කිරීමට පූර්වෙයන්, ඉදිරිපත් කර ඇති පනත 
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ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 82(1) සහ 82(2) ව්යවස්ථාවන් සමඟ අනුකූලතාවයකින් යුතු වන්ෙන්ද 
යන්න තහවුරු කිරිම 9 වන වගඋත්තරකාර ගරු කථානායකෙග් භාරයකි.  

 

“ 82.  (1)  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් යම් කිසි විධිවිධානයක් සංෙශෝධනය කිරීම 
සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතක් ෙව් නම්, එෙසේ පරිච්ඡින්න කරනු 
ලබන්නා වූ ෙහෝ ෙවනස් කරනු ලබන්නා වූ ෙහෝ එකතු කරනු 
ලබන්නා වූ විධිවිධානද ආනුෂංගික සංෙශෝධනයක් ෙවෙතොත් එයද 
පනත් ෙකටුම්පෙතහි නිශ්චිතව පකාශිතව ඇත්නම් මිසද ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වන 
පනතක් බවට එහි දීර්ඝ නාමෙයහි විස්තර ෙකොට ඇත්නම් මිසද ඒ 
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතයට ඇතුලත් ෙනොකල 
යුත්ෙත්ය. 

 

(2)   ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පරිච්ඡින්න කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙව් නම් ඒ පනත් ෙකටුම්පෙතහි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනුවට නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් පතිෙයෝජනය කරන විධිවිධාන ඇතුලත් 
වන්ෙන් නම් මිසද ඒ පනත් ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව 
පරිච්ඡින්න ෙකොට ඒ ෙවනුවට නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාක් 
පතිෙයෝජනය කිරීම පිණිස වන පනතක් බවට එහි දීර්ඝ නාමෙයහි 
විස්තර ෙකොට ඇත්නම් මිසද ඒ පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
න්යාය පතයට ඇතුලත් ෙනොකල යුත්ෙත්ය. 

 

(3) කථානායකවරයාෙග් මතය අනුව, යම්කිසි පනත් ෙතටුම්පතක් ෙමම 
ව්යවස්ථාෙව් (1) වන අනු ව්යවස්ථාෙව් ෙහෝ (2) වන අනු ව්යවස්ථාෙව් 
ෙහෝ නියමයන්ට අනුකූලව පිළිෙයල වී නැත්නම් ඒ නියමයන්ට 
අනුකූල වන පරිදි ඒ පනත් ෙකටුම්පත සංෙශෝධනය කරනු 
ලැබුවෙහොත් මිස ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට අවශ්ය 
පියවර ෙනොගත යුතු යැයි ඔහු විසින් විධාන කල යුත්ෙත්ය. 

 

(4) ෙම් ව්යවස්ථාෙව් ඉහතින් වූ විධිවිධානවල කුමක් සඳහන් ව තිබුණද 
ෙම් ව්යවස්ථාෙව් (1) වන අනු ව්යවස්ථාෙව් ෙහෝ (2) වන අනු 
ව්යවස්ථාෙව් ෙහෝ නියමයන්ට අනුකූල වන පනත් ෙකටුම්පතක් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සංෙශෝධනය කිරීම නීත්යානුකූල වන්ෙන්ය. 
එෙසේ වුවද එෙසේ සංෙශෝධනය කරනු ලැබූ විට පනත් ෙකටුම්පත ඒ 
නියමයන්ට අනුකූල විය යුත්ෙත්ය. 

 

(5) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් යම්කිසි විධිවිධානයක් සංෙශෝධනය කිරීම 
සඳහා වූ ෙහෝ  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පරිච්ඡින්න ෙකොට ඒ ෙවනුවට 
ෙවනත් ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාවක් පතිෙයෝජනය කිරීම සඳහා වූ ෙහෝ 
යම්කිසි පනත් ෙකටුම්පතකට පක්ෂව ෙදන ලද ඡන්ද සංඛ්යාව 
(ෙනොපැමිණි මන්තීවරයන්ද ඇතුළුව) මුළු මන්තී සංඛ්යාෙවන් තුෙනන් 
ෙදකකට අඩු ෙනොවුවෙහොත් සහ 80 වන ව්යවස්ථාෙව් ෙහෝ 79 වන 
ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන වලට අනුකූලව, අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි 
ජනාධිපතිවරයා විසින් ෙහෝ කථානායකවරයා විසින් ෙහෝ ස්වකීය 
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අත්සන ඇතිව සහතිකයක් එහි සටහන් කරනු ලැබූ විට ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත නීතිය බවට පත් වන්ෙන්ය. 

 

(6) යම්කිසි නීතියක යම්කිසි විධිවිධානයක්, ෙම් ව්යවස්ථාෙව් ඉහතින් වූ 
නියමයන්ට අනුකූලව පනවනු ලැබුවෙහොත් මිස එයින් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව නැතෙහොත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් යම්කිසි 
විධිවිධානයක් සංෙශෝධනය ෙනොවන්ෙන්ය; පරිච්ඡින්න 
ෙනොවන්ෙන්ය; පතිෙයෝජනය ෙනොවන්ෙන්ය. තවද එෙසේ 
සංෙශෝධනය වන්නාක් ෙසේ ෙහෝ පරිච්ඡින්න වන්නාක් ෙසේ ෙහෝ 
පතිෙයෝජනය වන්නාක් ෙහෝ ෙනොසැලකිය යුත්ෙත්ය. තවද එෙසේ 
අර්ථ නිරූපණය ෙනොකල යුත්ෙත්ය; ෙත්රුම් ෙනොගත යුත්ෙත්ය. “   

    

  

ආ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 4(ඩී) ව්යවස්ථාව මගින්  වන වගන්තිය අනුව නිදන්ගතකර ඇති පරිදි,  
මූලික අයිතිවාසිකම් ගරු කල යුතු බව, ආරක්ෂා කල යුතු බව සහ ඉදිරියට පවත්වා ෙගන යා යුතු 
බව සහ අල්ලංඝනය කිරීම, සීමා කිරිම ෙහෝ පතික්ෙෂේප කිරීම සිදු ෙනොකල යුතු බව තහවුරු කිරීම 
සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව තහවුරු කර ගැනීම සහ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා රාජකාරිමය 
වශෙයන් අවශ්ය නිෙයෝගයන් අඩංගුව ඒ සඳහා 9 වන වගඋත්තරකාර කථානායක ෙපනී සිටින 
බවයි.   

 

ඇ) ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් ෙමහි ඉහතින් සඳහන් ෙඡ්ද අංක 17 හි සම්බන්ධිත එස්සී (එස්ඩී) 
අංක 2/2011 සඳහා ලබා දුන් නිශ්චයන් පශ්නය සඳහා නැඟීමක් ලබා දී ඇති අතර, එනම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත් සහතික කල පරිදි නිසි සැලකීමක් ෙනොමැතිව එම පනත 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝග පතය තුල පරිශීලනය යටෙත් ඇතුලත් කර තබනු ලැබූෙව් ෙකෙසේද 
යන්න පිළිබඳවයි.   

 

ඈ) ෙමම කාරණෙය්දී ක්ෂණෙයන්, ෙපත්සම්කරු විසින් 2011.11.8 දිනැති ලිපිය සකසා (ෆැක්ස් කර 
සහ අතින් භාර ෙදන ලදී) ඉහත සඳහන් කල පනත (“එක්ස්6(බී)“) 2011.11.9 දින  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට ගැනීමට ෙපර එම ලිපිය 2011.11.8 දිනැතිව භාර ෙදමින්, විෙශේෂෙයන් 
ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් තිපුද්ගල විනිසුරු මඬුල්ලක් විසින් 2002 ඔක්ෙතෝබර් මස සිදු කරනු 
ලැබූ නිශ්චයන් ෙදක පරිශීලනය කරමින්, ව්යවස්ථාපිති සීමා කිරීම් සම්බන්ධෙයන් 9 වන 
වගඋත්තරකාර කථානායක ෙවත දැන්වීමට කටයුතු කරන ලදී.  

 

ෙපත්සම්කරු විසින් කථානායක ඇමතූ 2011.11.8 දිනැති ලිපිය 
“එක්ස්10“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

ඉ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 84 වන ව්යවස්ථාව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනනුකූල වූ පනත් 
ෙකටුම්පත් සමඟ පහත පරිදි ගනුෙදනු කරයි: 

  

“ 84  (1) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් යම්කිසි විධිවිධානයක් සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා 
ෙහෝ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් යම්කිසි විධිවිධානයක් පරිච්ඡින්න ෙකොට 
පතිෙයෝජනය කිරීම සඳහා ෙහෝ ෙනොවන, එෙහත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
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යම්කිසි විධිවිධානයකට අනනුකූල වූ පනත් ෙකටුම්පතක්, 82 වන 
ව්යවස්ථාෙව් (1) වන අනු ව්යවස්ථාෙව් ෙහෝ (2) වන අනු ව්යවස්ථාෙව් ෙහෝ 
නියමයන්ට අනුකූලව කියා ෙනොෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යය පතයට 
ඇතුලත් කල හැක්ෙක්ය. 

 

(2) පනත් ෙකටුම්පතක් ෙම් ව්යවස්ථාෙව් නියමිත බහුතර ඡන්දෙයන් සම්මත 
කිර ්මට අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන බව අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් සහතික 
ෙකොට ඇත්තා වූ ෙහෝ පනත් ෙකටුම්පතක් එකී විෙශේෂ බහුතර ඡන්දෙයන් 
සම්මත කල යුතු බව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය ෙකොට ඇත්තා වූ ෙහෝ 
අවස්ථාවක ඒ පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂව ෙදන ඡන්ද සංඛ්යාව 
(ෙනොපැමිණි මන්තීවරයන්ද ඇතුළුව) මුළු මන්තී සංඛ්යාෙවන් තුෙනන් 
ෙදකකට අඩු ෙනොෙව් නම් සහ 80 වන ව්යවස්ථාෙව් ෙහෝ 79 වන 
ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන වලට අනුකූලව, අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි 
ජනාධිපතිවරයා විසින් ෙහෝ කථානායකවරයා විසින් ෙහෝ එහි සහතිකයක්  
ස්වකීය අත්සන ඇතිව සටහන් කරනු ලැබූ විට පමණක් ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත නීතිය බවට පත් වන්ෙන්ය. 

 

(3) එවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් නීතියක් ෙලස පනවනු ලැබූ විට ඒ පනතින් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව නැතෙහොත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් යම්කිසි 
විධිවිධානයක් සංෙශෝධනය ෙනොවන්ෙන්ය; පරිච්ඡින්න ෙනොවන්ෙන්ය; 
පතිෙයෝජනය ෙනොවන්ෙන්ය. තවද ඒ පනතින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
නැතෙහොත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් යම්කිසි විධිවිධානයක් සංෙශෝධනය 
වන්නාක් ෙසේ ෙහෝ පරිච්ඡින්න වන්නාක් ෙසේ ෙහෝ පතිෙයෝජනය වන්නාක් 
ෙහෝ ෙනොසැලකිය යුත්ෙත්ය. තවද එෙසේ අර්ථ නිරූපණය ෙනොකල 
යුත්ෙත්ය; ෙත්රුම් ෙනොගත යුත්ෙත්ය. එවැනි පනතක් පැමිණ ඡන්දය 
ෙදන්නා වූ මන්තී වරයන්ෙග් බහුතර ඡන්දෙයන්, ඉන්පසුව පරිච්ඡින්න කල 
හැක්ෙක්ය. “     

      

ඊ) ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා ) ෙපෞද්ගලික සමාගම වසා දැමීම සඳහා ෙපත්සම්කරු විසින් 
වසර 5 කට ෙපරාතුව ෙගොනු කරනු ලැබූ ගණන් ෙබ්රා වසා දැමීෙම් අයැදුම මතුපිට විනිශ්චය 
කිරීමට අධිකරණ බලය අභ්යාස කරන සාධක මගින්,  නීතිය අනුව උපෙල්ඛන 1 යටෙත් අයිතම 
ගත එකම ‘ඌණ කියාකාරි ව ්යවසාය ‘ ෙලස අෙනකුත් කරුණු අතරතුර, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී 
නීතීඥ එම්. ඒ. සුමන්තිරන් විසින් 9 වන වගඋත්තරකාර ගරු කථානායකෙග් අවධානයට ෙගන 
එනූ ලැබූ බව 2011.11.9 දිනැති හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 1055 ෙඡ්දෙයහි සඳහන් පරිදි වන අතර, 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 1056 වන ෙඡ්දෙයහි සඳහන්ව ඇති පරිදි ෙමම පනත ‘හදිසි පනතක්‘ ෙලස 
ඉදිරිපත් කර ඉතා හදිසිෙයන් සහ රහසිගතව ගනුෙදනු කර ඇති බව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු 
පකාශ කර ඇත.   

 

 “ ගරු කථානායක විසින්, ඔහුෙග් පූර්වගාමීන්ෙගන් ෙකෙනකු වන ගරු. එම්. 
එච්. ෙමෙහොමඩ් විසින් ඔහු විසින් පකාශිත පරිදි, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව තුල 
විවාදයක් නතර කිරීමට අවශ්ය නම්, ඒ සඳහා කිසිවකු ඊට ෙපර දින 
පැමිණිල්ලක් ෙගොනු කිරීමම පමාණවත් බවට වූ ඔහු විසින් සිදු කල පූර්ව රීති 
නියමයන් උපුටා දක්වමින්, අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇති නීති 
සම්බන්ධෙයන් කථානායක විසින් රිති නියමයක් ලබා දීමට කටයුතු කරන ලදි. 
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එය සත්යයකි. ෙමම කරුණ සඳහාද, ෙපර දින ෙගොනු කල පැමිණිල්ලක් පවතී. 
මම ෙපර දින ෙගොනු කල ෙද් ෙමොනවාද යන්න පිළිබඳ කථා කරනවා ෙනොෙව්; 
මා කථා කරන්ෙන් මීට වසර 5 කට ෙපර ෙගොනු කරනු ලැබුෙව් ෙමොනවාද 
යන්නයි. සමාගම අසමර්ථ වී ඇති බව පදනම් කර ගනිමින් මීට වසර 5 කට 
ෙපර සමාගම වසා දැමීමට ගනු ලැබූ සාකච්ඡාව සම්බන්ධෙයන් වන කරුණ 
සඳහා ෙයෝග්ය වන්ෙන් කුමක්ද යන්නයි. එබැවින්, අධිකරණය මගින් අධිකරණ 
නිශ්චය දුෂකර කර්තව්ය සිදු කර ඇත්නම් සහ අපි නීතියට ගරු කරන්ෙන් නම්, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මගින් ෙවන් කර ඇති බලයට අපි ගරු කරන්ෙන් නම්, 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව තවදුරටත් ෙමය ඉදිරියට පවත්වා ෙගන යාම අවශ්ය 
ෙනොවන අතර, අධිකරණෙය් සාමාර්ථය ඇතුලත ෙමම කරුණ 
සම්පූර්ණෙයන්ම අවසන් බවට පකාශ කර සිටීම ෙයෝග්ය වනු ඇත.  

 

  මහත්මයාණනි,  ඌණ උපෙයෝජන වත්කම් සහ ඌණ කියාකාරි ව්යවසාය 
සම්බන්ධෙයන් වන නිර්වචනය ෙදස ඔබෙග් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලසද 
ඔබව ෙපේරණය කරනු කැමැත්ෙතමි. ෙම්වා නිර්මාණය කර ඇත්ෙත්, ෙම්වාට 
නීති සම්පාදනය කර ඇත්ෙත් උපෙල්ඛනෙය් පසුව දක්වා ඇති පරිදි ගැලෙපන 
අයුරිනි. ෙමය පුද්ගල ආලම්භන නීති කටයුත්තක් බව මා පකාශ කෙල් 
එබැවිනි. ෙපර අවසථ්ාවන්හිදී, මහත්මයාණනි, රාජාධිකරණය පවා නරක ෙලස 
පාලනය කර ඇති බව, ඔබ දැනුවත් වනු ඇති අතර, ඕනෑම නීති කටයුත්තක 
පූද්ගල ආලම්බන සහ තත් කාර්ය භාවයන් ඔබට හඳුනා ගත හැකි වනු ඇත. 
ෙමය පුද්ගල ආලම්භන නීති කටයුත්තක් සඳහා ෙශේෂ්ඨ උදාහරණයක් වන 
අතර, එයට ෙහේතුව නම්, එකී ඌණ උපෙයෝජන වත්කම් සහ ඌණ කියාකාරි 
ව්යවසාය නම් වශෙයන්ම දැක්වීම සිදු කර ඇති බැවිනි. ෙමවැනි නීති සම්මත 
කිරීම ව්යවස්ථාදායක මණ්ඩලෙය් ශක්යතාවෙයන් පිටත ෙව්. දැන්, කිසිවකු 
විසින් ෙමය හදිසි පනතක් ෙලස පරිශීලනය කිරීෙම්දී ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් 
හදිසිෙය් සිදු කරනු ලැබූ නිශ්චය උපුටා දක්වනු ඇත. එය හදිසි පනතක් ෙලස 
සැළකීමට ගනු ලැබූ තීරණය පිළිබඳ මා හට කථා කිරීමට අවශ්යතාවයක් 
ෙනොමැත. එය අවම ෙලස කතා කිරීම වඩා ෙහොඳ වනු ඇත. ෙමය හදිසි පනතක් 
ෙලස සැළකීම පිළිබඳව තර්ක කර සාධාරණීකරණය කිරීෙම් හැකියාවක් 
කිසිවකු තුල ඇතැයි මා ෙනොසිතමි. ඉදිරියට ෙගන යා හැකි එකම තර්කය නම් 
එය අමාත්ය මණ්ඩලෙය් කරුණක් පමණක් බවයි. එය එෙසේය, ෙමය අමාත්ය 
මණ්ඩලෙය් කරුණක් බව අප දන්නා නමුදු, අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් ෙමහිදී 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ෙමය කරුණ හදිසි පනතක් ෙලස ෙයොමු කිරීෙමන්  
බලය අපවාදයට ලක් කර ඇත. ෙමම නිශ්චය එක් අෙයකු විසින් කියවන විට, 
ඔහු විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට පවසනු අත්ෙත්; ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙකොපමන 
තත්වෙයන් පහළට දමා තිෙබ්ද, ඔවුන් ඉදිරිෙය් ඇති කුමන ෙහෝ අයුරක කිසිදු 
ආධාරකයක්  ෙනොමැතිව, ෙමම පනත මතුෙයහි ඔවුන් පකාශ කරන්ෙන් 
ෙකෙසේද යන්නයි. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙමෙසේ ව්යවස්ථාදායක මණ්ඩලයක් ෙලස 
කටයුතු කරන්ෙන් ෙකෙසේද, කුමනීතිය යටෙත්ද, එකී ව්යවසාය ඌණ 
කියාකාරිද නැතිද යන්න සඳහා එම ව්යාපාරෙය් ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීමකින් 
ෙතොරව, අෙනකුත් ආධාරක කරුණු පරීක්ෂා කිරීමකින් ෙතොරව එෙසේ 
කරන්ෙන් ෙකෙසේද? ගරු නීතිපතිෙග් ෙපනී සිටීෙමන් සහ ආධාරෙයන් 
පමණක්, එක් විභාග කිරීමක් පමණක් සිදු කර, අධිකරණය රීති නියමයකට 
පැමිණ, තිෙබන ව්යාපාර 37 න්,  සත්ය වශෙයන්ම කියෙතොත්, ඌණ 
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උපෙයෝජන වත්කම් සහ  එයින් එකක් ඌණ කියාකාරි ව්යවසායක් බව පවසා 
ඇත. එය ෙද්ශෙය් ඉහළම අධිකරණය ෙවත වන දුක් සහගත 
ෙදෝෂාෙරෝපණයකි. මා කණගාටු වන්ෙන්, මාද අධිකරණ නිලධාරියකු වන 
බැවින් සහ ෙමම පනත, ඉතා කඩිනමින් සහ රහසිගතව  සිදු කල හදිසි පනතක් 
බැවින්, ෙමම නිශ්චය සඳහා සහාය දීෙමන් වැලකී සිටි බැවිනි. “     

 

හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 1055 සහ 1056 ෙඡ්දයන්හි සත්ය පිටපත් එකට 
එකතු කර “එක්ස්11“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

එ) ෙහොෙටල් ඩිෙවලපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම වසා දැමීම සඳහා ෙමයට වසර 5 කට 
ෙපරාතුව 2006.11.17 දින ෙපත්සම්කරු විසින් ෙගොනු ගත කල අයැදුම මතුෙයහි අධිකරණ 
විනිශ්චය කිරීමක් මගින් අධිකරණ බලය අභ්යාස කරනු ලබන උපකාරක ෙහේතු මත රීති 
නියමයක් සකස් කිරීමට, 9 වන වගඋත්තරකාර කථානායක විසින් ෙනොසලකා හැර සහ 
අෙපොෙහොසත් වී ඇත.  

 

ඒ) ඉහත 17 වන ෙඡ්දෙයහි සඳහන් කර ඇති ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් එස්සී (එස්ඩී) අංක 3/2011 
අයැදුම සඳහා ෙපත්සම්කරු ෙවනුෙවන් නීතීඥ එම්. ඒ. සුමන්තිරන් ෙපනී සිට ඇති අතර, එහිදී 
ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් එහි සඳහන් කල පනත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සමඟ අසංගත බව 
නිශ්චය කරනු ලැබ ඇත.  

 

23. අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 77 (1) වන ව්යවස්ථාෙවන් නියම කරනු ලැබ ඇත්ෙත්;  
 

“ 82 වන ව්යවස්ථාෙව් (1) ව අනු ව්යවස්ථාෙව් සහ (2) වන අනු ව්යවස්ථාෙව් දැක්ෙවන 
නියමයන් කඩවී ඇත්ෙත්ද යන වගද ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් නියම ෙකොට ඇති විෙශේෂ 
බහුතර ඡන්දෙයන් විනා නීත්යානුකූලව සම්මත කල ෙනොහැකි විධිවිධාන ඇතුලත් වී 
ඇත්ෙත්ද යන වගද දැන ගැනීම පිණිස සෑම පනත් ෙකටුම්පතක්ම පරීක්ෂා කර බැලීම 
නීතිපතිවරයාෙග් කාර්යය වන්ෙන්ය; ... “ 

 

 ආ) ශී ලංකා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 1884-1984 ශත සංවත්සෙය්දී නිකුත් වූ, ශී ලංකා නීතීඥ 
සංගමෙය් නීති ජර්නලෙය් 1984 හි ෙවළුම 1 හි IV වන ෙකොටෙසහි, අෙනකුත් කරුණු අතරතුර,  
පහත පරිදි සඳහන්ව ඇත; 

 

  “ සිවිල් කියාමාර්ගයන්හිදී පවා, නීතිපතිෙග් කර්තව්යය වන්ෙන්, 
අධිකරණයට නිවැරදි තීරණයට ලඟා වීමට ආධාර කිරීම වන අතර, රජෙය් 
කැමැත්ත මත විනිශ්චය ෙකෙසේ ෙහෝ ලබා දීමට උත්සාහ කිරීම ෙනොෙව්. 
සුදුසු අවස්ථාවන්හිදී, රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ පුරවැසියන් අතර වාදයන් 
සන්ධානය කිරීම පවර්ධනය කරමින්,  ඒවාෙය් අවසානය 
යුක්තිසහගතභාවයට ලගා කර දීමට කටයුතු කිරීම ඔහුෙග් කාර්යභාරය ෙව්. 
රජය ෙවත උපෙදස් ලබා ෙදමින්, නීතිමය මූලධර්මය ෙමන්ම ඔහුෙග් 
උපෙදස් හි පාෙයෝගික බලපෑම පිළිබඳ සළකා බැලීෙමන් අනතුරුව ඔහුෙග් 
මතය ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කල යුතු ෙව්. ඔහුෙග් මතය නිවැරදි වීෙමන් 
පරිබාහිරව, එය ෙකෙසේ ෙහෝ රජෙය් පියමනාපභාවයට ෙහේතු විය යුතු බව 
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ෙමයින් අදහස් ෙනොෙව්. එබැවින්, ඔහුෙග් උපෙදස් බලාෙපොෙරොත්තු වන  
ඕනෑම පශ්නයකදී එය ෙද්ශපාලනිකව, විවාදාත්මකව ෙහෝ ෙද්ශපාලනික 
උපරිතානයන් පරිබාහිරව, ඔහුෙග් මතය අරමුණුගත සහ බලපෑමට ලක්වූ 
පාර්ශවයන්ට සාධාරණ ෙලස ඉදිරිපත් විය යුතුය. ඔහුට ඕනෑම රජයක් 
අභිලාශ කර ඇති එහි නීත්යාණුකූල බලලාෙපොෙරොත්තු  හඳුනාෙගන ඒ 
සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමට සහ අමාත්යවරුන් සමඟ ෙද්ශපාලන පශ්න 
සම්බන්ධෙයන් විවාද කිරීමට සිදු වන බවට කිසිදු සැකයක් ෙනොමැත. ෙකෙසේ 
වුවද, රජය තම පතිපත්ති කියාත්මක කිරීෙම්දී, නීතිමය රාමුව තුල සිටිමින් 
කටයුතු කල යුතු බවට උපෙදස් ලබා දීම ඔහුෙග් කාර්යභාරය ෙව්.  “       

   
 ඇ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 134 වන ව්යවස්ථාෙවන් නිෙයෝග කරනුෙය්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 

120,121,122,125,126, 129(1) සහ 131 ව්යවස්ථාවන් යටෙත් එහි අධිකරණ බලය අභ්යාස 
කිරීමට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් නීතිපතිහට දැන්වීමට සහ විභාග කිරීමට, අනුමාන කල හැකි 
ෙලස අධිකරණ සහායක ෙලස කටයුතු කල හැකි බවයි.    

 

 ඈ) එවැනි අවස්ථාවකදී නීතිපති ද්විත්ව ෙව්ශයන් රඟපාන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳව ගැටලුවක් 
පැන නඟින බවට ෙගෞරවෙයන් ඉදිරිපත් කරමි.  

 

 ඉ) ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් වැරදි සහගත, නීතිමය ෙනොවන,  නීති විෙරෝධී, සහ වංචා සහගත බවට 
දක්වමින් නිශ්පභ කර සහ අවලංගු කරනු ලැබූ ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව සහ ලංකා මැරයින් 
සර්විසස් ලිමිටඩ් ෙපෞද්ගලීකරණය සඳහා වූ එස්සී (එෆ්ආර්) අයැදුම් අංක 158 සහ 209/2007 හිදී 
නීතිපති ෙවත ඉහත සඳහන් කල පරිදි ව්යවස්ථාපිත නිෙයෝගය අනුව දැන්වීමට  කටයුතු කල 
අතර, දුර්ජනයන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිමින් එකී අයැදුම්වලට විරුද්ධ වීමට කටයුතු කල අතරතුර, 
ක්ෂණික ඇසිල්ලකදී, ස්වභාව ධර්මෙය් නීතිෙය් නිෙයෝගය පරිදි විභාග කිරීම සඳහා අයිතිය 
පතික්ෙෂේප කරනු ලැබූ වැරදි සහගත, ෙපෞද්ගලීකරණයන් / ගනුෙදනු සිදු කලැයි ෙචෝදනා ලද 
පාර්ශවයන් ෙවනුෙවන්, ඔවුන් ඉලක්ක කරමින් නීතිපති විසින් උපහාසාත්මක ෙලස,  අභිෙයෝග 
කරන නීතියට සහාය ලබා දීමට ඉදිරිපත් කිරීම් සිදු කරන ලදී.   

 

 ඊ) එස්සී (එෆ්ආර්) අයැදුම් අංක 404/ සහ 481/2009 හිදී, නීතිපති විසින්,   අෙන්යොන්ය වශෙයන් සහ 
නීති විෙරෝධී ෙලස අරමුණු ගත ෙහජින් ෙතල් ගනුෙදනුව සඳහා ෙපත්සම්කරුෙග් අයැදුමට 
විරුද්ධ වූ අතර, සහ පතිඵලය ෙලස, රජය විසින් විෙද්ශ නීති වියදම්, විෙද්ශ ගමන් වියදම් යනාදී 
වියදම් ෙවනුෙවන් රු. මිලියන 300 ක පමණ වටිනාකමක වියදම් දරා ඇති බව ෙපත්සම්කරු 
විසින් අවෙබෝධ කර ගනු ලැබීය. ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් සඳහා 2012 වර්ෂය සඳහා 
වර්තමාන වියදම් අයවැය  රු. මිලියන 146.5 ක් සහ (2009 - රු. මිලියන 46.5) සහ නිතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සඳහා රු. මිලියන 371.7  (2009 - රු. මිලියන 380.9) ක් ෙව්.   

 

24. අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 80(3) වන ව්යවස්ථාෙවන් නියම කරනු ලැබ ඇත්ෙත්;  
 

“ 80(3) අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි ජනාධිපතිවරයාෙග් ෙහෝ කථානායකවරයාෙග් 
සහතිකය පනත් ෙකටුම්පතක් මත සටහන් කරනු ලැබූ පසු එම පනත් 
ෙකටුම්පත නීතිය බවට පත් වන අවස්ථාවක ඒ පනෙතහි වලංගුභාවය 
පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීම ඒ පිළිබඳව මතයක් පකාශ කිරීම ෙහෝ කවර වූ ෙහෝ 
ආකාරයකින් පශ්න කිරීම කිසිම අධිකරණයක් ෙහෝ විනිශ්චය අධිකාරයක් 
ෙහෝ විසින් ෙනොකල යුත්ෙත්ය. “ 
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 ආ) ෙපත්සම්කරු ඉතාමත් ෙගෞරවෙයන් යුතුව ඉදිරිපත් කර සිටිනුෙය්, ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින්  
ලබා දුන් නිශ්චය පමාද ෙදෝෂයක් ෙලස නිවැරදි කිරීම සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ඉහත 
සඳහන් 80(3) ව්යවස්ථාව ඔබෙග් ගරු අධිකරණය සඳහා අධිකරණ බලය අත් හැර ෙහෝ ෙනරපා 
හැර ෙනොමැති අතර, එය ෙමම නඩුව ෙලස සිතා ගැනීම කළ යුතුය. 

 

25. අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 123(3) වන ව්යවස්ථාෙවන් නියම කරනු ලැබ ඇත්ෙත්; (අවධාරණය 
ෙකොට ඇත.) 

 

“123(3)   122 වන ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන සළස්වා ඇති පරිදි සටහනක් කරන ලද 
පනත් ෙකටුම්පතක් සම්බන්ධෙයන් වූ විට, ඒ පනත් ෙකටුම්පත ෙහෝ පනත් 
ෙකටුම්පෙත් යමි විධිවිධානයක් ෙහෝ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනනුකූලද 
යන සැකයක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පළ කලෙහොත් ඒ පනත් ෙකටුම්පත ෙහෝ 
පනත් ෙකටුම්පෙත් එම විධිවිධානය ෙහෝ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනනුකූල 
යයි තීරණය කරනු ලැබුවාක් ෙසේ සළකා ෙශේෂඨ්ාධිකරණය විසින් ෙම් 
ව්යවස්ථාෙව් (1) වන සහ (2) වන අනු ව්යවස්ථාවල විධිවිධාන අනුව කියා 
කල යුත්ෙත්ය. “    

 

 ආ) 123 (3) ව්යවස්ථාව විෙශේෂෙයන්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 122 වන ව්යවස්ථාව පකාරව අමාත්ය 
මණ්ඩලය විසින් ‘හදිසි පනතක්‘ ෙලස පිටසන් කරනු ලැබූ පනත හා සම්බන්ධිත ෙව්.  

 

 ඇ) එබැවින්, හදිසි අවශ්යතාවයක් / හදිසි තත්වයක් සඳහා ලබාෙදන තුරු, ව්යවස්ථාව විසින් පරීක්ෂා 
තත්වයක් නියම කර සිටිනුෙය්, පනත ෙහෝ ඒ සඳහා වන ඕනෑම පතිපාදනයක් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සමඟ අසංගත බවට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් සැක සහිත ෙලසට කල්පනාවට 
ගතෙහොත්,  එතැන් පටන් පනත ෙහෝ ඒ සඳහා වන එවැනි පතිපාදන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සමඟ 
අසංගත බවට නිශ්චය කරනු ලබන්නා ෙසේ සළකනු ලැබිය යුතුය.    

 

 ඈ) ඉතාමත් ෙගෞරවෙයන් යුතුව ඉදිරිපත් කර සිටිනුෙය්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 122 ව්යවස්ථාව 
අනුව ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ හදිසි පනත සැළකීෙම්දී, ඒ සඳහා පශ්නයකට පෙව්ශයක් පැවතිය හැකි 
ෙහෝ සත්ය වශෙයන්ම කියෙතොත් එවැනි ‘සැකයක්‘  පවතින්ෙන්ය යන්නයි.  

 

 ඉ)  ෙපත්සම්කරු විසින් පරම ගරු කිරීමකින් යුතුව ඉදිරිපත් කරනුෙය්, ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් 
ලබා දුන් නඩු තීන්දුව (“එක්ස්6(ඒ)“) පමාද ෙදෝෂයක් බව සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 123 (3) 
ව්යවස්ථාෙවහි නියමයන්ට අෙන්යොන්යව අනුකූලතාවයක් ෙනොදක්වන බවයි.   

 

 ඊ) (“එක්ස්6(ඒ)“)  ෙලස සළකුණු කර ඇති නිශ්චය සම්බන්ධෙයන් ඉහත සඳහන් විෙශේෂ ඉදිරිපත් 
කිරීම්, ෙපත්සම්කරු විසින් ඔබෙග් ගරු අධිකරණය ඉදිරිෙය් ෙමම අයැදුම ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාෙව්දී සහායක ෙල්ඛන ෙලස ඉදිරිපත් කරනු ඇත. 

 

26. අ) එෙසේ වුවද, සහ  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 80(3) ව්යවස්ථාව සහ 129 ව්යවස්ථාව මගින්, ජනාධිපති 
විසින් ඔබෙග් ගරු අධිකරණයට ෙයොමු වන්ෙන් වුවද, නීතිෙය් මතය පකාශ කරන ෙලසට ඔබෙග් 
ගරු අධිකරණයට අධිකරණ බලය පදානය කර ඇති බවත්,  එවැනි ස්වභාවෙය් සහ / ෙහෝ එවැනි 
මහජන වටිනාකමක් සහිත,  නීතිය පිළිබඳ පශ්නයක් මතු වූ විට ෙහෝ එවැනි කරුණක් මතු වූ විට 
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ෙහෝ එෙසේ වන බවට ෙපනී යන විට,  ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් මතය ලබා දීම උපාය මාර්ගය 
බවයි.  

 

 ආ) ෙපත්සම්කරු විසින් ෙගෞරවෙයන් යුතුව පකාශ කර සිටිනුෙය්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 129 වන 
ව්යවස්ථාව යටෙත් ජනාධිපති විසින් ඔබෙග් ගරු අධිකරණයට ෙයොමු කර ඇති 2003 අංක 31 සහ 
අංක 10 දරණ ෙද්ශීය ආදායම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ඉහත සඳහන් කල පරිදි වන අධම 
අවස්ථාවන් වන අතර,  අන්සතු කල ෙනොහැකි මහජනතාවෙග් පරමාධිපත්යය, මහජනතාවෙග් 
අධිකරණ බලය අභ්යාස කරන්ෙන් නම්  ජනාධිපති විසින් සිදු කරනු ලැබූ එවැනි සම්බන්ධයන් 
මගින්, නීතිෙය් පශ්නකාරී තත්වයන් මතු කරමින් සහ මහජන වටිනාකම් සාධක සහතික කරනු 
ඇත.    

 

 

 

ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) 

  

නීතියට අනුව උපෙල්ඛන 1 හි අයිතමගත එකම ‘ඌණ කියාකාරි ව්යවසාය‘ 
 

27. අ)  හිල්ටන් ෙහෝටලෙයහි හිමිකාර සමාගම, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගෙමහි (HDL) සන්දර්භය තුළ, නීතියට අනුව උපෙල්ඛන 1 හි අයිතමගත එකම ‘ඌණ 
කියාකාරි ව්යවසාය‘ ෙලස වර්ගීකරණය කරනු ලැබ, ෙපත්සම්කරු විසින් ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL)  අරමුණුගත කැපී ෙපෙනන සාධක 
පහතින් පදර්ශනය කරනු ලැබ, ෙගෞරවෙයන් යුතුව එවැනි කරුණු වැඩිදුරටත් සහ විස්තරාත්මකව 
ෙමහි අතිෙර්කයක් වශෙයන්, අවශ්ය අවස්ථාවන්හිදී අෙනකුත් වැඩිදුර ෙල්ඛන සමඟ ඉදිරිපත් 
කිරීමට ඇති අයිතිය ෙවන් කර තබා ගනිමින්, කියවීමට සහ අර්ථ ගැන්වීමට  ඉදිරිපත් කර ඇති 
අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

 ආ) නීතියට අනුව ‘ඌණ කියාකාරි ව්යවසාය‘  නිර්වචනය කරනු ලැබ ඇත්ෙත්; 
 

 ‘ රජය සතු ෙකොටස් ෙල්ඛනගත නීතියක් යටෙත්  ස්ථාපිත සමාගමක්, 
අධිකාරයක්, ආයතනයක් ෙහෝ සංවිධානයක් වන සහ රජයට හදිසිෙය් සිදුවන 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ වගකීම් දැරීමට සිදුවන එවැනි ව්යවසායක් සහ 
ජාතික ආර්ථිකයට සහ මහජන යහපතට අහිතකර වූ එවැනි ව්යවසායයක් 
සම්බන්ධ නඩු කටයුතු පමාද කරවීම සඳහා රජය විසින් ඊට සම්බන්ධව 
කටයුතු කරන, සමාගමක්, අධිකාරයක්, ආයතනයක් ෙහෝ සංවිධානයක් 
ෙලසිනි. ‘   

  

ඇ) ෙමයින් පැහැදිලිව ෙපනී යන්ෙන්, ඉහතින් සඳහන් කල නිර්වචනය ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් 
(ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) තනිව සහ විෙශේෂිතව අරමුණු කර විෙශේෂෙයන් සකස් කරනු 
ලැබ, සහ උපෙල්ඛන 1 හි ‘ෙහජින්‘ යන්න සමඟ සාධක සමස්ථෙයහි ෙහලි කිරීමක් සහතික 
කිරීමකින් ෙතොරව,   එනම් ඉංගීසි භාෂාෙව් නිරූපිතයට විරුද්ධව ‘ඌණ කියාකාරි ව්යවසාය‘  
දක්වා ඇත. 
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 ඈ) ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස ් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවන්ව පිහිටි සංස්ථාපිත 
අස්තිත්වයකි.  එහි රජෙය් ස්ථාවරය නම් ෙකොටස් හිමියකු සහ ඇපකරු-ණයහිමිෙයකි. 

 

 ඉ) ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් 
පනෙත් විෂය පථය යටෙත් සමාගමක් ෙලස කටයුතු කරන අතර,  එකී පනෙතහි පතිපාදන 
යටෙත් පාලනය ෙකෙර්. 

 

28.අ) හිල්ටන් ෙහොෙටල් ව්යාපෘතිය යනු, 1979 ෙහෝ අවිනිශ්චිත කාලයකදී ෙකෝනල් සහ සමාගෙමහි සී. 
එල්. ෙපෙර්රා විසින්,  1980.1.31 දිනැතිව හිල්ටන් ජාත්යන්තරය සමඟ කාමර 752 කින් 
සමන්විත ෙහෝටලයක් සඳහා අත්සන් කරනු ලැබූ කලමනාකරණ ගිවිසුම අනුව සිදු ෙකෙරන 
ව්යාපෘතියකි.  

 

 ආ)  1980 ජූලි මසදී,   පහතින් පර්යාවෙලෝකනය කරන ලද පරිදි, ඒක්ලන් චතුරශෙයහි  පිහිටි 
ස්ථානෙය්ම පිහිටා ඇති, හිල්ටන් ෙහෝටලය සඳහා ව්යාපෘති සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ජපන් 
වාස්තු විද්යාඥ කන්ෙකො කිකකු ෙසෙකයිසා යෙසෝ ෂිබාටා සහ සමාගම (ෙමයින් මතු සමහර 
අවස්ථාවන්හිදී ‘ෙක්ෙක්එස් / KKS‘ ෙලස අර්ථකථනය ෙකෙර්.)  සී. ෙජ්. ෙපෙර්රා හට ලැබුණි.    

 

 

 
 

ඇ) ඉහතින් සඳහන් කල ෙල්ඛන ෙදක මත විශ්වාසය තබමින්, ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින්  එස්සී 
අභියාචනා අංක 33 සහ 34/1992 සඳහා 1992 ෙදසැම්බර් මසදී විනිශ්චය ලබා දුනි.  

 

ඈ) ජනාධිපති විෙශේෂ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 1995 මාර්තු මස පැවැත් වුණු විමර්ශන සඳහාද ඉහත කී 
ෙල්ඛන ෙදක මත විශ්වාසය තබනු ලැබ ඇත.  

 

29. අ) වර්ෂ 1980 සහ 1983 අතර කාලය අතරතුරදී මූල්ය පැෙක්ජයන් අවසානයකට ෙගන ඒමට 
උත්සාහයන් කිහිපයක්ම ෙපොළඹවනු ලැබීය.  

 

 ආ)  මූල්ය පැෙක්ජයන් අවසානයකට ෙගන ඒම පිට රඳා පවත්නා, හිල්ටන් ෙහෝටලෙය් සංවර්ධනය 
සඳහා 1983.3.30 දිනැතිව,  ෙකෝනල් සහ සමාගම, මිට්සුයි සහ සමාගම සමඟ තායිෙසයි සමාගම 
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(ෙමයින් මතු සමහර අවස්ථාවන්හිදී ‘මිට්සුයි සහ තායිෙසයි‘ ෙලස අර්ථකථනය ෙකෙර්.) අතර 
මූලික ගිවිසුම් අත්සන් කරනු ලැබීය. 

 
 ඇ) 1983.3.15 දිනැතිව, හිමිකාර සමාගමක් ෙලස, ෙමම සමාගම සංස්ථාවක් වශෙයන් නීතිගත 

කරමින් , පසුව ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙලස නම් ලැබීය. 
 
 ඈ) එවකට විෙද්ශ ආෙයෝජන උපෙද්ශන කමිටුව විසින් ව්යාපෘතිය අනුමත කරනු ලැබීය.  
 
30. අ) 1983 ජූලි මස සිදුවූ වාර්ගික ෙකෝලාහලෙයන් අනතුරුව, ශී ලංකාෙව් ජාත්යන්තර  කීර්ති නාමය 

ෙකෙලසීම පිරිසිදු කර  ඉවත් කර ගැනීම සඳහා, ඇමරිකානු සමාගමක් වන හිල්ටන් ජාත්යන්තරය 
සහ ජපන් සමාගමක් වන මිට්සුයි සහ තායිෙසයි හි ආරක්ෂිත දායකත්වය සහිතව,  රජය විසින් 
හිල්ටන් ෙහෝටල් ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීම ඉදිරියට තල්ලු කරන ලදී. 

 
 ආ) එවැනි අභිපායකින්, අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කල පරිදි, රජය විසින්  ඒක්ලන් 

චතුරශෙයහි  පිහිටි ඉඩෙමහි ෙකොටස් ෙදකක් පධාන පවර්ධක ෙකෝනල් සහ සමාගම ෙවත කල් 
බදු දීමට සලසන ලද සහ අවශ්ය අරමුදල් රැස් කිරීම සඳහා  ජපාන බැංකුවක් වන එක්සිම් (EXIM) 
බැංකුව හරහා මිට්සුයි සහ තායිෙසයි සමාගම විසින් අරමුදල් පීලිෙයළ කරමින්, ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ව්යාපෘතියක් ෙලස, හිල්ටන් ෙහෝටලය සංවර්ධනය කිරීමට රජෙය් ඇපකරුවන්ෙග් 
නිකුත් කිරීම ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබීය. 

  

 ඇ) එවකට මුදල් අමාත්යාංශෙය් ආර්ථික කටයුතු අධ්යක්ෂ ජනරාල් එස්. රාජලිංගම් සහ අර්නස්ට් 
ඇන්ඩ් යංග්හි ෙපරටුව යන හවුල්කරු එම්. ටී. එල්. පනාන්දු නිෙයෝජනය කරමින් මුදල් 
අමාත්යාංශය සමඟ මූල්ය පැෙක්ජයන් අවසානයකට ෙගන එමින් ගිවිසුම් සකස් ෙකරිණි. 

 

 ඈ) එවකට ගරු නීතිපති විසින් සහ  ජපන් නීති සමාගමක් වන හමඩා ඇන්ඩ් කට්සුෙමොෙටො 
අෙන්යොන්ය ෙලස ගිවිසුම අවසානයකට ෙගන ඒමට රජය ෙවත සහාය දක්වනු ලැබීය.  

 

 ඉ) වැදගත් සාධක වූෙය්  වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන් වන විගණක ෙෆෝඩ් ෙරෝඩ්ස් ෙතෝර්න්ටන් සහ 
සමාගෙමහි වාර්තාෙවහි ඇතුලත් පකාශ පතය තුලින් ෙහලි වූ පසිද්ධිය ෙව්. 

 

31. අ) මිට්සුයි සහ තායිෙසයි විසින් වන හිල්ටන් ෙහෝටලෙයහි ඉදි කිරීම්, ජපන් වාස්තු විද්යාඥ 
ෙක්ෙක්එස් / KKS විසින් සංවර්ධනය කරනු ලැබූ ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම අනුව, ‘පධාන මිල 
නියම කර හැරි පදනම‘ මත විය. 

 

 ආ) ඉදිකිරීම් 1984 මාර්තු මස පැවැත්වූ අතර, හිල්ටන් ෙහෝටලය ෙමෙහයුම් කටයුතු සඳහා 1987 ජූලි 
මස විවෘත කරන ලදී. රජෙය් පසාදය සහ සහාය පිටසන් කරමින්, එවකට අතිගරු ජනාධිපති ෙජ්. 
ආර්. ජයවර්ධන සහ අගමැති ආර්. ෙපේමදාසෙග් අනුගහෙයන් 1987 සැප්තැම්බර් මස චාරිතානුකූල 
විවෘත කිරීම සිදු කරන ලදී.  

 

32. අ) ෙහෝටලය ෙමෙහයුම් කටයුතු සඳහා විවෘත කිරීෙමන් අනතුරුව, හිල්ටන් ෙහෝටලෙයහි ඉදි කිරීම් 
හි නිවැරදි කිරීම් මත නියත සැකයක් ෙපත්සම්කරු විසින් විඳ සත්කාර කරන ලද අතර, වංචාව 
සම්බන්ධෙයන් පමාණවත් සාක්ෂි ෙසොයා ෙගන,  ෙපත්සම්කරු, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) ෙකොටස්කරුවකු ෙලස, 1990.9.13 දින නීතිෙය් ව ත්පන්න 
කියාවක ආකාරයට වාණිජ නඩුවක් ෙගොනු කරන ලද අතර, මණ්ඩලය සහ රජය 
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ෙනොසැළකිලිමත්ව සිටින අවස්ථාවක, එය ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම 
(HDL) සහ රජය මත වංචා තර්කාංගය, ඩී. සී. ෙකොළඹ නඩු අංක 3155/ විෙශේෂ, ෙලසට නම් විය. 

 
 ආ) ෙපත්සම්කරුෙග් පැමිණිල්ෙලහි පහත සඳහන් අයැදීම් වලට අනුව, මිට්සුයි සහ තායිෙසයි සහ 

ෙක්ෙක්එස් / KKS ෙවත  ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) සහ / 
ෙහෝ එහි ඇපකරු ෙලස රජය විසින් සිදු කරන ෙගවීම් වලක්වමින්,  ෙකොළඹ දිස්තික් අධිකරණය 
විසින්, 1990.9.17 දිනැතිව වාරණ නිෙයෝගයක් සහ අතුරු තහනම් නිෙයෝගයක් කඩිනමින් නිකුත් 
කරන ලදී.    

 

 “ (එ) ෙමම කියාමාර්ගෙය් අවසන් නිශ්චය ෙදන ෙතක්, ඉහත කී මිට්සුයි සහ 
තායිෙසයි ව්යාපාර සමූහය සහ ඉහත කී වාස්තු විද්යාඥයින්, පිළිෙවලින් 
පළමුවන, ෙදවන සහ ෙතවන විත්තිකරුවන්, ඔවුන් විසින්, ඔවුන්ෙග් 
නිෙයෝජනයන්, ෙසේවකයින්, නිෙයෝජිතයන් ෙහෝ ෙවනත් අයවලුන්, ෙකෙසේ 
ෙහෝ,  එම ෙකොන්තාත් සහ ගිවිසුම් යටෙත්,   එනම්;  ඉදිකිරීම් ගිවිසුම, 
සැපයුම් ෙකොන්තාත්තුව,  සැලසුම් සහ අධීක්ෂණ ෙකොන්තාත්තුව,  ණය 
ගිවිසුම සහ පැමිණිල්ල අනුව සිදු කලායැයි සඳහන් එකී ඇපකර ෙදක 
සම්බන්ධිත, කිසිම ආකාරයක මුදල් ඉල්ලා සිටීම්, හිමිකම් පැවසීම්, ඇඳීම්, 
ලැබීම් සහ / ෙහෝ එකතු කිරීම්, ෙමොනම අයුරකින්වත්, ෙකෙසේවත් සිදු කිරීම 
වළක්වමින් අතුරු තහනම් නිෙයෝගයක් සිදු කිරීම සඳහා. “    

        
 (ඒ) ෙමම කියාමාර්ගෙය් අවසන් නිශ්චය ෙදන ෙතක්, සිව්වන වගඋත්තරකාර 

සමාගම (එනම් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම 
(HDL)) ඔහු විසින්ම,  එහි අධ්යක්ෂකවරුන්, ෙසේවකයින්, නිෙයෝජිතයන් 
ෙහෝ ෙවනත් අයවලුන් ෙවත, ෙකෙසේ ෙහෝ,  එකී හිමිකම් සහ ෙගවීම් 
සම්බන්ධෙයන් ඉහත නම් සඳහන් පළමුවන සහ / ෙහෝ ෙදවන සහ / ෙහෝ 
ෙතවන විත්තිකරුවන්ෙගන්, කියන ලද පරිදි එකී පළමුවන සහ / ෙහෝ 
ෙදවන සහ / ෙහෝ ෙතවන විත්තිකරුවන්ෙගන් සහ / ෙහෝ ඉහත කී 
ෙකොන්තාත් සහ ගිවිසුම් යටෙත්,   එනම්;  ඉදිකිරීම් ගිවිසුම, සැපයුම් 
ෙකොන්තාත්තුව,  සැලසුම් සහ අධීක්ෂණ ෙකොන්තාත්තුව,  ණය ගිවිසුම 
සම්බන්ධිතව, කිසිදු ආකාරයක මුදල් ෙගවීමක්, ෙමොනම අයුරකින්වත්, 
ෙකෙසේවත් සිදු කිරීම වළක්වමින් අතුරු තහනම් නිෙයෝගයක් සිදු කිරීම 
සඳහා. “    

 
33. අ) එතකුදු ෙනොව, 1990.9.17 දින වාරණ නිෙයෝගයන් නිකුත් කිරීම සහ  ෙපත්සම්කරුෙග් 

විෙරෝධතාවයන් ෙනොසළකා හරිමින්, මණ්ඩලය සහ මුදල් අමාත්යාංශය, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් 
(ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) හි විගණක, වරලත් ගණකාධිකාරී ෙෆෝඩ් ෙරෝඩ්ස් 
ෙතෝර්න්ටන් සහ සමාගෙමහි එකඟත්වය අනුව කටයුතු කරමින්, ඉහත කී වංචාව වසන් කිරීම 
සඳහා ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) හි 1990.3.31 දිෙනන් 
අවසන් වර්ෂය සඳහා වන ගිණුම් 1991 ජනවාරි තුල ෙයොදා ගැනීමට උත්සාහ දරණ ලදී.  

 
 ආ) ෙමය ෙපත්සම්කරුට නීතිෙය් ව ත්පන්න  කියාවක් ෙලස තවත් නඩුවක් ෙගොනු ගත කිරීමට බල 

කරන ලද අතර, එය ඩී. සී. ෙකොළඹ නඩු අංක 3231/ විෙශේෂ  ෙලස 1991.1.15 දිනැතිව දිස්තික් 
අධිකරණය විසින් ඉහත කී  ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) හි 
වාර්ෂික ගිණුම් ෙයොදා ගැනීම වාරණය කිරීම සිදු විය.  
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34. අ) මහ බැංකු වාර්තාෙවහි වාර්තා ගත ආකාරයට ශී ලංකාෙව් දළ නිල විෙද්ශ සංචිත පමාණය  1989 

ෙදසැම්බර් මසට ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන  291.4 ක් පමණක් වූ අතර, ඉහත කී රාජ්ය ඇපකර 
යටෙත් වූ හිමිකම් පමාණය 1990 මාර්තු මස වන විට ආසන්න වශෙයන් ඇමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 160 කට සමාන විය. 

 
 ආ) ෙපත්සම්කරු විසින් ලබා ගන්නා ලද ෙමම වාරණ නිෙයෝග මගින්,  රජයට සහාය වන ෙමරට 

විෙද්ශ ණය ගැනීම් මත ජාත්යන්තර හරස් ෙපර නිමි අවක්ෙෂේපණයන් වළක්වා ගැනීමට හැකි විය. 
 
35. පසුව, 1992.12.2 දිනැතිව, එස්සී අභියාචනා අංක 33 සහ 34/1992  අනුව, ඔබෙග් ගරු අධිකරණය 

විසින් විනිශ්චය ලබා ෙදමින්, ඩී. සී. ෙකොළඹ නඩු අංක. 3155/විෙශේෂ මගින් විමර්ශනය කර ෙහලි වූ 
පරිදි, වංචාවක් මත බැලූ බැල්මට ශක්තිමත් නඩුවක් ෙගොඬ නංවමින්,  අෙනකුත් කරුණු අතරතුර, 
දිස්තික් අධිකරණය මගින් නිකුත් කල අතුරු තහනම් නිෙයෝග සහතික කරමින්,  වංචාව සාධනය 
කිරීම සඳහා සත්ය අෙප්ක්ෂාවක් ෙපත්සම්කරු සතු විය. 

 
36. අ) ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙයන් 1992.12.2 දිනැතිව විනිශ්චය ලබා දීමට පූර්වෙයන් පවා, 1992 

මාර්තු මස සිදු කල පශ්නාත්මක ෙසේවා සඳහා පිළිතුරු ලබා දීමට මිට්සුයි සහ තායිෙසයි අසමත් වූ 
අතර, ෙපත්සම්කරු සමඟ ෙබ්රුම්කරණයන් සඳහා මුල පිරීමට අවශ්ය කටයුතු කිරීමට රජයට 
සිදුවිය. 

 
 ආ) එබැවින්, 1992 අෙපේල් මස, එවකට මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම්  ආර්. 

පාස්කරලිංගම් සහ එවකට ගරු නීතිපති ජනාධිපති නීතීඥ තිලක් මාරපන  ෙපත්සම්කරු ෙවත 
අයැද සිටිෙය්,  එම අවසථ්ාව වන විට රජයට ජපන් ආධාර ලැබීෙම් වැදගත්කම සළකා සාකච්ඡා 
මගින් ෙබ්රුම්කරණයට ළඟා වීමට කටයුතු කරන ෙලසටයි. 

 
 ඇ) පතිඵලය ෙලස, එවකට මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් ආර්. 

පාස්කරලිංගම්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් සහ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහ මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරීන්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් යුතුව,  ෙපත්සම්කරු සහ ඔහුෙග් නීති උපෙද්ශක විසින් එවකට 
ගරු නීතිපති ජනාධිපති නීතීඥ තිලක් මාරපන සමඟ සාකච්ඡා වට කිහිපයක්ම පවත්වන ලදී.  

 
 ඈ) 1993 ජූනි මසදී, එවකට ගරු නීතිපති විසින් ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුෙමහි ෙකටුම්පතක් සකස් 

ෙකොට, මුදල් අමාත්යාංශය විසින් මිට්සුයි සහ තායිෙසයි ෙවත සහ ෙපත්සම්කරු ෙවත යැවීමට,  
ඉහත සඳහන් කරුණු මඟ ෙපන්වනු ලැබීය.   

      
1993.6.3  සහ 1993.6.21 දිනැති ලිපිවල  සත්ය පිටපත් එකට එකතු 
කර “එක්ස්12“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

37. අ) ෙපත්සම්කරුෙග් ස්ථාවරය ෙමම නඩුව සිදු කර ෙගන යාම වූ අතර, ඔබෙග් ගරු අධිකරණය 
විසින් ලබා දුන් ඉහත කී විනිශ්චය නිරීක්ෂණය මත, ෙමම වංචාව සනාථ කිරීම  සඳහා ඔහුට හැකි 
බවට විශවාසයක් ඔහු සතු වූ බැවින්, ඒ තුල පවතින පශ්නාත්මක තත්වයන් සඳහා මිට්සුයි සහ 
තායිෙසයි සහ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමන් (HDL) පිළිතුර ලබා 
ගැනීමට දිසත්ික් අධිකරණෙයන් නිෙයෝගයක් ලබා ගැනීම අෙප්ක්ෂාව විය.    
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 ආ) ෙපත්සම්කරු විසින් ලබා ගත් අතුරු තහනම් නිෙයෝගය ෙහේතුෙවන්, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් 
(ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL)  එකතු කර ගත් මුදල් භාවිතා කරමින්, පධාන ෙහෝටල් 
ඉදිකිරීම්හි කටයුතු සඳහාද ලබා ෙදමින්, එම අවස්ථාව වන විට ෙතවන කුළුෙණහි ෙහෝටල් කාමර 
ඉදි කිරීම් සම්පූර්ණ කිරීමටද ෙපත්සම්කරු විසින් ෙයෝජනා කරන ලදී.  

 
 ඇ) ෙමමගින් ෙහෝටල් කාමර සංඛ්යාව 408 සිට 612 දක්වා වැඩි කිරීමට හැකි වන අතර,  ෙහොෙටල් 

ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) ලාභ ඉපදවීම සහ ණය-ෙසේවා හැකියාව 
වැඩි දියුණු කිරීමට සහ එයින් පසු ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි 
(HDL) එවැනි ලාභ ඉපදවීම සහ ණය-ෙසේවා හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම තුල කපා ෙනොහැරි 
හිමිකම් ෙශේෂය නැවත ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම සමඟ අසාධාරණ සමෘද්ධිමත් කිරීම පිළිබඳ 
සන්දර්භය තුල මිට්සුයි සහ තායිෙසයි සමඟ සාකච්ඡා කර ෙබ්රුම්කරණය කිරීමට කටයුතු කල 
හැකිය.   

 

38.අ) ෙකෙසේ ෙවතත්,  මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් ආර්. පාස්කරලිංගම් සහ 
එවකට ගරු නීතිපති ජනාධිපති නීතීඥ තිලක් මාරපන  ඉහත සඳහන් කරුණු සඳහා එකඟ ෙනොවූ 
අතර, ජපාන රජෙය් කීර්ති නාමය පිළිබඳ වැදගත්කම කියා සිටිමින්, ෙමය ෙනොපමාව ෙබ්රුම් 
කිරීමට කටයුතු කරන ෙලස උදක්ම කියා සිටින ලදී.  

 
 ආ) ෙපත්සම්කරු විසින් පාග්ධනෙයන් 40% ක් කපා හැරීමට සහ එකතු වන සමස්ථ ෙපොළිය කපා 

හැරීමට සහ  ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) ණය-ෙසේවා 
හැකියාව ඇතුලත මිට්සුයි සහ තායිෙසයි හි කපා ඉවත් ෙනොකල හිමිකම් ෙශේෂය සඳහා ෙපොළිය 
4% වාර්ෂික අනුපාතය ෙලස නැවත සකස් කිරීමට ෙයෝජනා කරන ලදී.  

      
ෙපත්සම්කරු විසින් ඉහත කී සාකච්ඡාවන්හිදී ඉදිරිපත් කල 1992.9.5 
දිනැති සටහන් ෙදෙකහි  සත්ය පිටපත් එකට එකතු කර “එක්ස්13“  
ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් 
වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

ඇ) එෙහත්, මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් ආර්. පාස්කරලිංගම් සහ එවකට 
ගරු නීතිපති ජනාධිපති නීතීඥ තිලක් මාරපන අවධාරණය ෙකොට කියා සිටිෙය්, ශී ලංකාව ෙවත 
විශාලම ආධාර දායකයා ජපාන රජය බවත්, එබැවින් මිට්සුයි සහ තායිෙසයි හි පාග්ධනය 30 % ක් 
සහ සියලුම එකතුවන ෙපොළිය කපා හැරීමට සහ මිට්සුයි සහ තායිෙසයි හි කපා ඉවත් ෙනොකල 
හිමිකම් ෙශේෂය සඳහා ෙපොළිය 5.9 % වාර්ෂික අනුපාතය ෙලස නැවත සකස් කිරීමට, ඒ මගින් 
ඇතිවන ඕනෑම ඵලයකින් ෙපත්සම්කරු නිදහස ් කිරීමට එකඟව කටයුතු කිරීමට පිළිගන්නා 
ෙලසට ෙපත්සම්කරු මතුෙයහි බල කරමින් කියා සිටින ලදී.  

 
39. එවැනි තත්වයක් යටෙත්, මුදල් අමාත්යාංශය විසින් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙබ්රුම්කරණ 

ගිවිසුම් සකස් කිරීම සඳහා යවනු ලැබූ 1993.1.4 දිනැති සටහන මගින් ඉසිලූ පරිදි, ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL)  වැඩිදුර මූල්ය සකස් කිරීම් සිදු කරන ෙලස 
ෙපත්සම්කරු විසින් මුල පටන්ම උදක්ම කියා සිටින ලදී.       

 

මුදල් අමාත්යාංශය විසින් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත යවනු ලැබූ 
රජය සහ මිට්සුයි සහ තායිෙසයි සහ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) අතර ගිවිසුෙමහි ෙමෙමෝ පතෙයහි සත්ය 
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පිටපතක් “එක්ස්14“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

 

රජය සහ මිට්සුයි සහ තායිෙසයි සහ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා)  
ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) අතර ගිවිසුෙමහි ෙමෙමෝ පතය 

 

1. රජය සහ මිට්සුයි සහ තායිෙසයි සහ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) විසින්, ෙහෝටල් කාමර සහිත ෙතවන කුළුණ ෙගොඩ 
නැගීම සඳහා අවශ්ය අරමුදල්, එවකට ව්යාප්තව පවතින ෙකොටස් ෙවළදෙපොල 
තුළ සාධනය කල හැකි ෙසේ  සළකා බැලිය හැකි නම්, සුදුසු වාරික මත නිවැරදි - 
නිකුත් කිරීම් විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට එකඟ ෙව්.  

 

2.  ඉහතින් සඳහන් කල නිවැරදි - නිකුත් කිරීම් සහිත එවැනි අවසථ්ාවකදී, මිට්සුයි 
සහ තායිෙසයි විසින්, එවැනි නිවැරදි නිකුත් කිරීම් හි ෙකොටස් ඔවුන් ෙවත දායක 
වීම සඳහා , ඔවුන්ෙග් පාග්ධන ණය ෙකොටස සමාන ෙකොටස් වලට පරිවර්තනය 
කිරීමට එකඟව සහ එය ඔවුන්ෙග් වර්තමාන ෙකොටස් සඳහා අදාළ කර ෙගන, 
එයින් පසු මිට්සුයි සහ තායිෙසයි විසින් ෙකොටස් ෙවළද ෙපොල තුල එවැනි 
ෙකොටස් අපහරණය කිරීම සඳහා නිදහස් ෙලස කටයුතු කිරීමට සහ එවැනි 
අරමුදල් සිය රටට ආපසු යැවීමට එකඟ ෙව්.  

 

3.  ශී ලංකා රජය එවැනි නිවැරදි - නිකුත් කිරීම් සඳහා සහාය ලබා දීමට සහ එම 
කාර්යය සඳහා සහාය දීමට එකඟ ෙව්. 

 

4. මිට්සුයි සහ තායිෙසයි විසින් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගෙමහි (HDL) පකාශ පතය සම්බන්ධ කරෙගන  ලබා දුන් මුල් සැලසුම් 
අනුව, ෙහොෙටල් කාමර සහිති ෙතවන කුළුණ ඉදි කිරීම සඳහා සහාය ලබා දීමට 
සහ සියලුම සහෙයෝගීතාවයන් දීර්ඝ කිරීමට එකඟ ෙව්.   

 

40. අ) කපා ඉවත් ෙනොකරන හිමිකම් ෙශේෂය සඳහා ණයකරු වන ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL)  ෙවතින් ෙපොෙරොන්දු ෙනෝට්ටු ලබා ගන්නවා ෙවනුවට, රජය 
ෙවතින් ෙපොෙරොන්දු ෙනෝට්ටු ලබා දීම සිදු විය යුතු බව, මිට්සුයි සහ තායිෙසයි විසින්, උදක්ම කියා 
සිටි බැවින්,  1993/ 1994 දී ෙබ්රුම්කරණය සමාප්ත කිරීමට ෙනොහැකි විය. ෙපත්සම්කරු ෙම් 
සඳහා විරුද්ධ විය.  

 

 ආ) 1993 /1994 වර්ෂෙය්දී, හිල්ටන් ෙහෝටලෙය් නඩු කීම  මහජන සන්ධානෙය් මැතිවරණ ෙව්දිකව 
මත පධාන ගැටලුවක් බවට පත් වූ අතර,  අෙනකුත් නිරාවරණය කිරීම් අතරතුර1993 ෙදසැම්බර් 
මස විස්තීර්ණ විශ්ෙල්ෂණාත්මක ෙද්ශපාලනික නිරාවරණය කිරීම් සහිත පතිසංවාදී සඟරාව 
පකාශයට පත් කරන ලදී.  

 

පතිසංවාදී සඟරාෙවහි අදාළ පිටුවල සත්ය පිටපත්  “එක්ස්15“  ෙලස 
සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් 
භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 



43 

 

  

 ඇ) 9 වන වගඋත්තරකාර කථානායක, එවකට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු ෙලස, ෙපත්සම්කරුෙග් 
උත්සාහය පිළිබඳ ලිඛිත පසංශාව පළ කරමින් කටයුතු කල ෙබොෙහොමයක් අය අතරින් ෙකෙනකු 
වන අතර, අෙනකුත් කරුණු අතරතුර පකාශ කරන ලද්ෙද්; 

 

  “ හිල්ටන් ෙහෝටලය ඉදි කිරීෙම්දී සිදුවූ වංචාව සහ එමගින් මහජන මුදල් රෙටන් 
ටිෙකන් ටික පිටතට ෙගන යාමට  දැරූ වංචනික පයත්නය පිළිබඳව 
මහජනතාවෙග් දැනුවත්භාවය සඳහා නිරාවරණය කිරීම ෙවනුෙවන් ඔබට 
ජාතිෙය් පසංශාව පළ කල යුතුය. “ 

 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී චමල් රාජපක්ෂෙග් 1992.2.6 දිනැති ලිපිෙය් සත්ය 
පිටපතක්  “එක්ස්16“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 
 

 ඈ) 1994 අෙගෝස්තු මස පැවැත්ෙවන මහ මැතිවරණයට ෙපරාතුව ෙමම ෙබ්රුම්කරණය සමාප්ත 
කිරීම සඳහා,  1994 වර්ෂෙය්දී ෙපත්සම්කරු සමඟ මැදිහත් ෙවමින් එවකට අති ගරු ජනාධිපති ඩී. 
බී. විෙජ්තුංග විසින් දැරූ බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ උත්සාහය නිශ්පෙයෝජන විය.  

 

41. අ) පතිඵලය ෙලස, 1995 වර්ෂෙය්දී, කපා ඉවත් ෙනොකරන හිමිකම් ෙශේෂය සඳහා, රජය ෙවතින් 
ෙනොව, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL)  ෙවතින් ෙපොෙරොන්දු 
ෙනෝට්ටු ලබා ගැනීමට මිට්සුයි සහ තායිෙසයි විසින් එකඟ වන ලදී.  

 

 ආ) ඒ අනුව, 1993 වර්ෂෙය්දී, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL)   ෙමම 
කරුණ පිළිබඳව, ෙසොලිස්ටර් ජනරාල්ෙග් සහාය ඇතිව, ෙපත්සම්කරු හරහා විෙශේෂ ජනාධිපති 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත පිටපත් ඉදිරිපත් කරමින්, විෙශේෂ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාෙවන් 
විමසමින්,  ඒ අනුව ලබා ගත් එකඟතාවය මත, රජය සහ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL)  සඳහා, පැවති ෙකටුම්පත් ගිවිසුමට වඩා වර්ධනය වූ මූල්ය විධිවිධාන 
සමඟින්, ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම් සකසා අවසන් කිරීමට ජනාධිපති නීතිඥ ෙසොලිස්ටර් ජනරාල් 
සමත් විය.    

    

 ඇ) ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස ් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) මණ්ඩලය සහ අමාත්ය 
මණ්ඩලය විසින් අනුමත කිරීෙමන් අනතුරුව, 1995.6.28 දිනැතිව ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම 
කියාත්මක විය. 

  

ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම්වල  සංක්ෂිප්තෙයහි සත්ය පිටපත්  “එක්ස්17“  
ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් 
වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

42. අ) ෙපත්සම්කරුෙග් ඉහත සඳහන් අනුකූලතාවය මත, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගෙමහි (HDL) වැඩිදුර පතිව හගත කිරීම සඳහා වන බ්රුම්කරණ ගිවිසුෙමහි පහත සඳහන් 
ෙකොන්ෙද්සි අන්තර් ගත ෙව්. 

 
 ෙහෝටලෙයහි ෙහෝටල් කාමර සහිත ෙතවන කුළුණ ෙගොඩ නැඟීම සඳහා වන සාධ්යතාව 

ෙසෝදිසි කර බැලීම සහ හිමිකම් හරහා මූල්ය කටයුතු සිදු කිරීම සළකා බැලීම සහ / ෙහෝ 
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එහි නව ෙකොටස් ෙහෝ ෙවනත් කරුණු ෙහේතුෙවන් ඇතිවන නව ගැටලු වලදී සාධ්ය ෙලස 
සළකා බැලීමට සහ එමගින්, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි 
(HDL)  ලාභ ඉපයීම් සහ ණය ෙසේවා හැකියාව වර්ධනය කර එමගින්, ඉහත සඳහන් කල 
පරිදි මිට්සුයි සහ සමාගමට සහ / ෙහෝ රජය ෙවත ෙගවීමට ඇති එකී ණය නැවති ෙගවීමට 
බලය ලබා දීමට අවශ්ය කටයුතු, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම 
(HDL) විසින් සිදු කරනු ලැබිය යුතු සහ සිදු කරනු ඇත. 
 

  ෙමම ගිවිසුම මගින් අරමුණුගත පරිදි ඒ සඳහා අවශ්ය වන මූල්ය පවාහ පක්ෙෂේපණයන් 
සහ ලාභ ඉපයීම් සහ  එකී ගිවිසුෙමහි අංක 1 හිල්ටන් ජාත්යන්තරය විසින්, එහි ෙහෝටල් 
කළමනාකරුවන් සහ / ෙහෝ විගණකවරුන් විසින් සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීමට, ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) විසින් සිදු කරනු ලැබිය යුතු සහ සිදු 
කරනු ඇත. 
 

        
 ආ) මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් ඒ. එස්. ජයවර්ධන විසින් ෙපත්සම්කරු 

සහ අෙනකුත් අය සමඟ සාකච්ඡා කිරීෙමන් අනතුරුව, ගරු. නිතිපති ෙවත 1994.10.19 දිනැතිව 
ලිපියක් ෙයොමු කරමින්,  ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත 
ණය නැවත ෙගවීමට පහසුකම් සළස්වමින්, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගෙමහි (HDL) ණය නැවත සකස් කිරීමට සහ මූල්යයන් නැවත සකස් කිරීම මත, මිට්සුයි සහ 
තායිෙසයි සමඟ ඉක්මන් ෙයෝජනාව මත අවසන් කිරීමට බලය පවරන ලදී.  

  
1994.10.19 දිනැති ලිපිෙයහි සත්ය පිටපතක්  “එක්ස්18“  ෙලස 
සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් 
භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

 ඇ)  ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම් වල , අෙනකුත් කරුණු අතරතුර, ඉඩම් ෙදක සඳහා අෙන්යොන්යව, පහත 
ෙකොන්ෙද්සිද අන්තර් ගත කර ඇත.  

 

 රජය විසින්, 
 

(අ) ෙකොලඹ හිල්ටන් ෙහෝටලයට අයිතිව තිබූ ඒක්ලන් චතරශෙයහි වන ඉඩෙමහි 
කල් බදු අවලංගු කර සහ / ෙහෝ අවසන් කර, එම ඉඩම කීඩා සංකීර්ණය / 
විෙනෝද පරිශයක් අන්තර් ගත ඉඩෙමහි ඉතිරි ෙකොටසද ඇතුලත්ව සෘජුවම 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත ලබා දීමට 
සහ වර්තමානෙය්  ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) 
ෙවත  කල් බදු යටෙත් ෙනොව ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස ් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගම (HDL) විසින් ෙකොටස් වලින් සිදු කල විභාජනය මගින් නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත ෙබ්රුම් කිරීම සළකා බැලීම මත සිදු කිරීමට, අවශ්ය 
පියවර ගැනීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට  

 

සහාය දැක්විය යුතු සහ සහාය දක්වනු ඇත.  
 

 ෙකොලඹ හිල්ටන් ෙහෝටලයට අයිතිව තිබූ ඒක්ලන් චතරශෙයහි වන ඉඩම කීඩා 
සංකීර්ණය / විෙනෝද පරිශයක් අන්තර් ගත ඉඩෙමහි ඉතිරි ෙකොටසද ඇතුලත්ව එම 
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ඉඩෙමහි කල් බදු අයිතිය සෘජුවම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවතින් ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත අපමාදීව ලබා දීමට සහ 
වර්තමානෙය්  ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත  
කල් බදු යටෙත් ෙනොව ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම 
(HDL) විසින් ෙකොටස් වලින් සිදු කල විභාජනය මගින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ෙවත ෙබ්රුම් කිරීම සළකා බැලීම මත සිදු කිරීමට, අවශ්ය පියවර ගැනීමට නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය කටයුතු කල යුතු සහ කටයුතු කරනු ඇත.  

  

 ඈ) ඒ අනුව, අතිගරු ජනාධිපති චන්දිකා බණ්ඩානායක කුමාරතුංග, මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ 
මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් බී. සී. ෙපෙර්රාෙග්  එකමුතු වීම සමඟ එවකට ගරු නීතිපති ජනාධිපති 
නීතීඥ සරත් එන්. සිල්වා විසින් ලබා දුන් උපෙදස් මත, රජය ෙවත හිමි කර දුන් සහ 
සම්පූර්ණෙයන්ම අයිතිව තිබූ ඉහත සඳහන් ඉඩෙමහි අයිතිය අත් හැරීමට නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට ෙහේතු වූ සහ රජෙය් ඉඩම් ව්යවස්ථාෙවහි විධිවිධාන අනුව, 1999.7.26 දිනැති විෙශේෂ 
පදාන සාධන පත අංක 673 සහ 674 පකාරව  එෙසේ අයිතිය අත් හැරීෙම් කටයුතු කියාෙවහි 
ෙයදවීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට සිදු විය.  

 

1994.7.26 දිනැති විෙශේෂ පදාන යටෙත් වූ  සාධන පත අංක 673 සහ 
674 හි සත්ය පිටපත් එකට එකතු කර  “එක්ස්19“  ෙලස සළකුණ කර 
අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා 
ෙලස අයැද සිටී. 

 

 ඉ) එවැනි ෙබ්රුම්කරණ නිගමනයන්ට ෙපළඹීමට පූර්වෙයන්, ෙපත්සම්කරු විසින් නැවත නැවත 
කියා සිටිෙය්, ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් 1992.12.2 දිනැතිව තහවුරු කල පරිදි ෙමම වංචාව 
ඔප්පු කිරීමට ඔහු සතුව පවතින විශ්වාසය සහ එෙසේම තහවුරු කරනු ලැබූ අතුරු තහනම් 
නිෙයෝගය මත ෙමම නඩුව ඔහුට ඉදිරියට කර ෙගන යාමට හැකි බව සහ එහි පතිඵලයක් ෙලස 
මුදල් එකතු කර ෙගන සහ තවදුරටත් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම 
(HDL) ෙවතින් මුදල් එකතු කරවා ෙගන, ෙහෝටල් කාමර සංඛ්යාව 408 සිට 612 දක්වා වැඩි 
කරමින්, සැලසුම් කරනු ලැබූ ෙතවන කුළුෙණහි ඉදි කිරීම් සම්පූර්ණ කිරීමට ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ට හැකිවන පරිදි සහ එමගින්, ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL)  ලාභ ඉපයීම සහ ණය ෙසේවා හැකියාව 
වැඩි දියුණු කරමින් සහ සත්ය වශෙයන්ම ඉදි කරනු ලැබූ අංගයන් සම්බන්ධෙයන් මිට්සුයි සහ 
තායිෙසයි සමඟ සාකච්ඡා කර ෙබ්රුම් කිරීම කල හැකි බවයි.   

 

43. අ) ෙබ්රුම් කරණ ගිවිසුම් මගින්, මිට්සුයි සහ තායිෙසයි විසින්, 1995.6.30 දිනට ඔවුන්ෙග් පකාශිත 
හිමිකම් වලින් ජපන් ෙයන්  මිලියන 17,586 ක් (ෙමය ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 207 කට එනම් 
ශී ලංකා රුපියල් මිලියන 10,200 කට සමාන ෙව්.)  ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගෙමන් (HDL) කපා හැරීම සිදු කල අතර,  රජය විසින්, ඇපකරු ෙලස, ඔවුන්ෙග් පකාශිත 
හිමිකම් වලින්,  පාග්ධනෙයන් 30 % ක් අන්තර්ගත කල කපා හැරීමක් සහ  වසර 10 ක එකතුව 
ලැෙබන ෙපොළිය; 63.3% වටිනාකමක් කපා හරින ලදී. 

 

 ආ) ඉහතින් සඳහන් කල කපා හැරීම ෙපත්සම්කරු ඔහු විසින් වර්ෂ ගණනාවක් තිස්ෙසේ, බාධා කිරීම් 
සහ පීඩනයන් අතරමැද පැවෙතන අතර, තනිව දරනු ලැබූ තිරසාර උත්සාහය ෙහේතුෙවන් ලබා 
ගත් අතර, එය 1995 ජූනි මසදී රුපියල් මිලියන 10,200 ක වටිනාකමක් දැරූ අතර, 12% 
වාර්ෂික ෙපොලී අනුපාතය මත අද දිනය වන විට එය රු. මිලියන 73,500 ඉක්මවා යනු ඇත.  
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 ඇ) රජය විසින්, 1997 සිට 2010 වර්ෂය දක්වා ෙමහි පහතින් දක්වා ඇති ෙඡ්ද අංක 63 හි ලබා දී ඇති 

අනුපාත විචලනය මත වැල් ෙපොළිය සහ වාර්ෂික අනුපාතය 13% ක සුළු ෙපොළිය මත සමස්ථ 
වටිනාකම රු. මිලියන 12,098 ක් සමඟ අයිතිවාසිකම් කියා සිටි, රු. මිලියන 4,435,986,893 ක් 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත ඉදිරියට ලබා ෙදමින්,  සහ ඒ 
සමඟ රජය විසින් ෙකොළඹ නගරෙය් පර්චර්ස් එකක වටිනාකම රු. මිලියන 10 වටිනාකමකින් 
යුතු සමස්ථ වටිනාකම රු. මිලියන 11,200 වන අක්කර 7 ක ඉඩමක්  ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් 
(ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත ලබා දී ඇත. ඒ අනුව, අද දිනට රජය විසින් ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත වූ සමස්ථ දායකත්වය ආසන්න 
වශෙයන් රු. මිලියන 23,298 ක් පමණ ෙව්.   

 
 ඈ) එබැවින්, ෙපත්සම්කරු ෙහොඳින් සහ සැබැවින්ම රජයට වඩා  ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 

ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL)  හි ෙකොටස් හිමියකුෙග් ස්ථාවරය දරා සිටී.  
 

 ඉ) මිට්සුයි සහ තායිෙසයි විසින්, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) හි 
වැඩිදුර මූල්ය පතිව හගත කිරීම සඳහා වසර එකක අනුගාහක කාලයක් සමඟ  5.25 % ක අඩුකල 
වාර්ෂික ෙපොලී අනුපාතයක් මත, කපා ඉවත් ෙනොකල අවෙශේෂ හිමිකම් නැවත සකස් කිරීම සඳහා 
වර්ෂ 2010 දක්වා වර්ෂ 15 ක වැඩිදුර කාල සීමාවක්  ලබා දීමට එකඟ විය.  

   
1995.6.28 දින පැවති  ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගම (HDL) හි  මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී සභාගත කරන ලද 
ෙබ්රුම්කරණ මූල්ය විධිවිධාන මත වූ සටහෙනහි සත්ය පිටපතක් 
“එක්ස්20“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

 ඊ) ඉහත සඳහන් කරුණු ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත සහ 
එහි ඇපකරු ෙලස රජය ෙවත අති විශාල පතිලාභයක් විය. 

 
 එ) ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම් වල ඉතාම වැදගත් සහ මුළු පතිෂ්ඨාව වනුෙය්, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් 

(ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) විසින් සහ වඩා වැදගත් ෙලස රජය විසින්, එහි ඇපකරු 
ෙලස,  ව ත්පන්න කරනු ලැබූ එහි අති විශාල පතිලාභය වන අතර,  මිට්සුයි සහ තායිෙසයි විසින් 
සියලු එකතු වන ෙපොළිය සමඟ පාග්ධනය 30 % ක් කපා හැරීෙම් පතිඵලය අනුව, සහ වසර එකක 
අනුගාහක කාලයක් සමඟ වර්ෂ 15 ක වැඩිදුර කාල සීමාවක් සඳහා  කපා ඉවත් ෙනොකල අවෙශේෂ 
හිමිකම් නැවත සකස් කිරීම, ෙවනත් කිසිවකු සඳහා ෙනොව, රජය ෙවත ලැෙබන්නක් ෙව්. 

 

44. අ) 1995.6.28 දින මාධ්ය සාකච්ඡාෙව් මුලසුන දැරීෙමන් අනතුරුව, ඔහු විසින් ෙබ්රුම්කරණය 
අවසන් කිරීම සඳහා කිසිදු අවස්ථාවක, කිසිදු අයුරක භූමිකාවක් සිදු ෙනොකෙල් වුවද,  ගර්විත 
ෙලස ෙබ්රුම්කරණය පසංශා කරමින් ඒ සඳහා දැරූ උත්සාහෙය් සම්මානය තමා ෙවත ලබා 
ගැනීමට කටයුතු කරමින්, 4 වන වගඋත්තරකාර අධිකරණ අමාත්ය සහ නිෙයෝජ්ය මුදල් අමාත්ය 
ජී. එල්. පීරිස් විසින්, ෙපෞද්ගලිකව ඔහු ෙවත බලපාන පරිදි ෙකොන්ෙද්සියක් ෙසොයා ගනිමින්, 
දුර්ධම, පදනම් විරහිත, මතෙභ්දයක් අවක්ෙෂේපණය කරමින්, ඒකාපාර්ශවිකව සහ 
අත්තෙනෝමතිකව ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම 1995.7.24 දිනැතිව තාවකාලිකව නතර කිරීමට 
ෙහේතුවන ෙලස කටයුතු කරන ලදී.   
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මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් ඒ. එස්. 
ජයවර්ධන විසින්  මිට්සුයි සහ තායිෙසයි ෙවත 1995.7.24 දිනැ.තිව 
ෙයොමු කරනු ලැබූ ලිපි වල සත්ය පිටපත් එකට එකතු කර “එක්ස්21“  
ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් 
වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

 ආ) 4 වන වගඋත්තරකාර අධිකරණ අමාත්ය සහ නිෙයෝජ්ය මුදල් අමාත්ය ජී. එල්. පීරිස්, අදාළ කාලය 
වන විට ශී ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙවහි සාමාජිකයකුව සිටි බැවින්, ඔහු 
ෙවත ෙපෞද්ගලිකව බලපෑ ෙකොන්ෙද්සිය පහත පරිදි ෙව්; 

 

 අමරෙසේකර මහතා විසින්ද අත් ෙනොහැර කර ෙගන යාමට ෙවන් කර තබා ගත් 
කරුණු වන, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ට 
අදාළව පවතින කරුණු මත, එකී ආයතනයන් ෙවත අමරෙසේකර මහතා විසින් 
කරනු ලැබූ නිෙයෝජනයන් සම්බන්ධව, ශී ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය 
ෙකොමිෂන් සභාෙවහි සහ / ෙහෝ එහි සාමාජිකයින් සහ / ෙහෝ ෙකොළඹ ෙකොටස් 
ෙවළද ෙපොල හුවමාරුව සහ / ෙහෝ එහි අධ්යක්ෂකවරුන්ෙග් හැසිරීම සහ 
කියාකලාපය  පිළිබඳව රජය විසින් සුදුසු, නිදහස් කියාමාර්ග ගනු ලැබිය යුතු 
සහ ගනු ගබනු ඇති බවයි.    

 

 ඇ) 4 වන වගඋත්තරකාර අධිකරණ අමාත්ය සහ නිෙයෝජ්ය මුදල් අමාත්ය ජී. එල්. පීරිස් විසින්ද 
පදනම් විරහිත, වැරදි පකාශයක් 1995.8.8 දිනැතිව පාර්ලිෙම්න්තුව තුලදී සිදු කරනු ලැබ ඇත. - 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් ෙඡ්ද අංක 704 – 707 (4 වන ෙඡ්දය ) බලන්න. එෙසේ වුවද, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී රාජිත ෙසේනාරත්න විසින් 1995.12.15 දිනැතිව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සිදු කල සවිස්තරාත්මක 
පකාශය එම මිත්යාව මගින් තර්ක බිඳිමින්, නිශ්පභා කිරීමට ෙනොහැකි විය. -  හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 
ෙඡ්ද අංක 2954 – 2965 (12වන ෙඡ්දය ) බලන්න.  

 

1995.12.15 දිනැති හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 2954 - 2695 ෙඡ්දයන්හි සත්ය 
පිටපත් එකට එකතු කර “එක්ස්22“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති 
අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද 
සිටී. 

 

 ඈ) විෂම ආකාරෙයන් කටයුතු කරමින්, 4 වන වගඋත්තරකාර අධිකරණ අමාත්ය සහ නිෙයෝජ්ය මුදල් 
අමාත්ය ජී. එල්. පීරිස් විසින් මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් ඒ. එස්. 
ජයවර්ධන ඉල්ලා අස්වීමට බල කරමින්, එහි පතිඵලයක් ෙලසට ඔහු ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 
අධිපති ෙලස පත් කිරීමට ෙයදුණි.  

 
 ඉ) ෙකෙසේ වුවද, ඉහතින් සඳහන් කල එම හැසිරීමට සම්පූර්ණෙයන් අසමාන ෙලස ෙවනස් ෙලස 

හැසිෙරමින්, 4 වන වගඋත්තරකාර අධිකරණ අමාත්ය සහ නිෙයෝජ්ය මුදල් අමාත්ය ජී. එල්. පීරිස්, 
වර්තමානෙය් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා ෙලස, ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් එස්සී (එෆ්ආර්) අංක 
209 සහ 158/2007 මගින් හැසිරීම සහ කියා කලාපය විෙව්චනය කරනු ලැබූ සහ ඒ පිළිබඳ ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් සහ විගණකාධිපති විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත වාර්තා කරනු 
ලැබ ඇති, ෙතවන වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් පී. බී. 
ජයසුන්දරෙග් හැසිරීම සහ කියාකලාපය අභිමුව,  සැළකිය යුතු ෙලස නිහඬව සිටී.   
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 45.අ) ඉන් අනතුරුව, ජපාන රජය විසින් රජය ෙවත  ලබා දීමට පතිඥා දී තිබූ ඇමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 245 ක ආධාර අෙප්ක්ෂා කර, 1996 ෙනොවැම්බර් මස දී පැවැත්වීමට නියමිත ශී ලංකා 
ආධාර කණ්ඩායම් රැස්වීෙම්දී,ජපන් රජෙය් බලධාරීන් විසින්  ඉහතින් සඳහන් කල, ගරු නීතිපති 
විසින් අවසානයට ෙගන එමින් අත්සන් කරනු ලැබ, පසුව ඒකපාර්ශ්වික සහ අත්තෙනෝමතිකව 
තාවකාලික අතිහිටුවනු ලැබූ ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුෙමහි අත්හිටුවීම පිළිබඳව රජය මත බලපෑම් සිදු 
කරන ලදී.   

 

 ආ) නැවත වරක්, ෙපත්සම්කරු විසින් නැවත නැවත කියා සිටිෙය්, ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් 
1992.12.2 දිනැතිව තහවුරු කල පරිදි ෙමම වංචාව ඔප්පු කිරීමට ඔහු සතුව පවතින විශ්වාසය සහ 
එෙසේම තහවුරු කරනු ලැබූ අතුරු තහනම් නිෙයෝගය මත ෙමම නඩුව ඔහුට ඉදිරියට කර ෙගන 
යාමට හැකි බව සහ එහි පතිඵලයක් ෙලස 1996 මාර්තු වන විට ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 30 
ඉක්මවන මුදල් පමාණයක් එකතු කර ෙගන සහ තවදුරටත් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවතින් මුදල් එකතු කරවා ෙගන, ෙහෝටල් කාමර සංඛ්යාව 408 සිට 
612 දක්වා වැඩි කරමින්, සැලසුම් කරනු ලැබූ ෙතවන කුළුෙණහි ඉදි කිරීම් සම්පූර්ණ කිරීමට 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ට හැකිවන පරිදි සහ එමගින්, 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL)  ලාභ ඉපයීම සහ ණය ෙසේවා 
හැකියාව වැඩි දියුණු කරමින් සහ සත්ය වශෙයන්ම ඉදි කරනු ලැබූ අංගයන් සම්බන්ධෙයන් 
මිට්සුයි සහ තායිෙසයි සමඟ යුක්ති සහගත සහ සමානාත්මතා පදනම මත, සාකච්ඡා කර ෙබ්රුම් 
කිරීම කල හැකි බවයි.   

 

46. අ)  එතකුදු වුවත්, අති ගරු ජනාධිපති චන්දිකා බණ්ඩානායක කුමාරතුංග, ගරු නීතිපති ජනාධිපති 
නීතිඥ සරත් එන්. සිල්වා,  මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් බී. සී. ෙපෙර්රා 
සහ ෙතවන වගඋත්තරකාර මහාභාණ්ඩාගාර නිෙයෝජ්ය ෙල්කම්  පී. බී. ජයසුන්දර විසින් බලය 
පවත්වා ගනිමින්,  මිට්සුයි සහ තායිෙසයි ෙවත කිසිදු අයුරක ෙහෝ ෙගවීමක් සිදු කිරීම  වලක්වනු 
ලැබූ ෙපත්සම්කරුෙග් නඩු කීම අස්කර ගැනීමට සහ ෙබ්රුම් කිරීමට පූර්වෙයන්,  එහිදී ඉටු 
කිරීමට එකඟ වූ යම් යම් නිශ්චිත ෙකොන්ෙද්සි සම්පූර්ණ කිරීමකින් ෙතොරව,  1995 ජූනි මස 
අත්සන් කරනු ලැබූ ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම් ෙනොපමාවම බලාත්මක කර ඒ සඳහා  අවස්ථාව ලබා 
දීමට ෙපත්සම්කරු එකඟ කරවා ගනිමින් කටයුතු කරනු ලැබීය. 

 

 ආ) එවැනි තත්ත්වයක් තුළ,  1996 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් දී රජය විසින්, රජය  සහ  ෙපත්සම්කරු, 
මිට්සුයි සහ තායිෙසයි අතර, 4 වන වගඋත්තරකාර අධිකරණ අමාත්ය සහ නිෙයෝජ්ය මුදල් 
අමාත්ය ජී. එල්. පීරිස් ෙවත බලපෑ ඉහතින් සඳහන් කල ෙකොන්ෙද්සිය පමණක් අත් හරිමින්, 
ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම් සඳහා අතිෙර්කය අත්සන් කරන ලදී.  

  

අතිෙර්කෙයහි සත්ය පිටපතක් එහි ඇමුණුම්ද සමඟ  “එක්ස්23“  ෙලස 
සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් 
භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

  

 ඇ) ෙමම තත්වය මගින් තම අමාත්යවරයා අපහසුතාවයට පත්වූ බව දැනුම් දුන් මුදල් අමාත්යාංශ 
ෙල්කම් බී. සී. ෙපෙර්රා සහ ෙතවන වගඋත්තරකාර භාණ්ඩාගාර නිෙයෝජ්ය ෙල්කම් පී. බී. 
ජයසුන්දර එවකට ගරු නීතිපති ජනාධිපති නීතිඥ සරත් එන්. සිල්වා විසින් ලබා දුන් නිෙයෝගය 
මත, ෙපත්සම්කරු විසින් ඉහතින් සඳහන් කරුණු වලට එකඟ වීමට කටයුතු කරනු ලැබ ඇත.   
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47. අ) රජෙය් අවශ්යතාවය ෙනොතකමින්, ඊට ෙවනස් අයුරින් කටයුතු කරමින්, ඉහත සඳහන් අතිෙර්කය 
මගින් ඉටු කිරීමට එකඟ වූ පරිදි, 1995 ජූනි මස එකඟ වූ පරිදි නීතිෙය් ව ත්පන්න කියාවන් ෙදක 
වූ ඩී. සී. ෙකොළඹ නඩු අංක 3155 / විෙශේෂ සහ 3231 / විෙශේෂ ඉවත් කර ගැනීමට පූර්වෙයන් 
පකාශ කරනු ලැබූ, නිශ්චිත  ‘පූර්ව ෙකොන්ෙද්සි‘ ‘පසු ෙකොන්ෙද්සි‘ බවට  පරිවර්තනය කිරීමට 
උපරිම භක්තිෙයන් යුතුව කටයුතු කරමින් ෙපත්සම්කරු විසින්, එකී අතිෙර්කය අනුව කටයුතු 
කිරීමට එකඟ වී, මිට්සුයි සහ තායිෙසයි ෙවත අදාළ ෙගවීම් සිදු කිරීම සකීය කිරීමට කටයුතු කරන 
ලදී.   

 

 ආ) ෙපත්සම්කරුෙග් අවධාරණය මත, එකී අතිෙර්කය අනුව,  ඉහත කී පූර්ව ෙකොන්ෙද්සි‘ ‘පසු 
ෙකොන්ෙද්සි‘  ෙලස ඉටු කිරීම සඳහා,  මිට්සුයි සහ තායිෙතයිහි ෙකොටස් මත පැවැත්ෙවන බලය  
අවලංගු කල ෙනොහැකි ෙලස, මහා භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් ෙවත ලබා ෙදන ලදී.   

 

48. අ) ඒ අනුව, ඩී. සී. ෙකොළඹ නඩු අංක 3155 / විෙශේෂ සහ 3231 / විෙශේෂ ෙබ්රුම් කරමින්, ඉවත් 
කරනු ලැබූ අතර, ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම්හි විධිවිධාන පදනම් කර ගනිමින් ඉහළ වාණිජ 
අධිකරණය විසින් ආඥාවන් ඇතුලත් කරන ලදී.  

 

ඉහළ වාණිජ අධිකරණය විසින් ඇතුලත් කල ආඥාවන්හි සත්ය පිටපත් 
එකට එකතු කර  “එක්ස්24“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, 
ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

ආ) ෙතවන වගඋත්තරකාර, මහාභාණ්ඩාගාරෙය් නිෙයෝජ්ය ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දර විසින්, 
1996.10.25 දිනැතිව ඔහු විසින් මුලසුන දරමින්, අපමාදීව, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) මණ්ඩල රැස්වීමක් කැඳවමින්, එවැනි ගිවිසුමක් බලාත්මක කර 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) විසින් මිට්සුයි සහ තායිෙසයි ෙවත 
ෙපොෙරොන්දු ෙනෝට්ටු නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන අතර, අෙනකුත් කරුණු අතරතුර පහත 
සඳහන් පරිදි පකාශ කරන ලදී; 

 

 

“ සභාපති, ආචාර්ය පී. බී.  ජයසුන්දර මහතා විසින්,  ෙමම මණ්ඩල රැස්වීම 
කැඳවීමට ෙහේතු වශෙයන් ශී ලංකාෙව් ජපන් සබඳතාවය ජාතික වැදගත්කමක් 
ඇති කරුණක් ෙලස  සලකන බව සඳහන් කරමින්, ඔහු රජෙය් ඉල්ලීම මත 
කටයුතු කරන බව දන්වා අධ්යක්ෂකවරුන්හට ඔවුන් ඉදිරිෙය් තබා ඇති න්යාය 
පතය අනුව රැස්වීම කර ෙගන යන ෙලසට දන්වන ලදී. “ 

 

“ ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර විසින් මණ්ඩලය ෙවත දන්වනු ලැබූෙව්, මිට්සුයි 
සමාගම ෙවත සහ තායිෙසයි සමාගම ෙවත ෙගවිය යුතු වන ෙගවීම රජය ෙවත 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ වගකීමක් වන අතර, නීතිමය කියාවන් ෙබ්රුම් කර සහ 
ඉවත් කර ඇති බැවින්, මිට්සුයි සමාගම ෙවත සහ තායිෙසයි සමාගම ෙවත 
ෙගවිය යුතු එම ෙගවීම් ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම අනුව සිදු කල යුතු බව සහ  එම 
මිට්සුයි සමාගම ෙවත සහ තායිෙසයි සමාගම ෙවත ෙගවිය යුතු ෙගවීම් සිදු 
කිරීමට, සමාගම විසින් මහාභාණ්ඩාගාරෙය් නිෙයෝජ්ය ෙල්කම් ෙවත බලය 
ලබා ෙදමින්, ඔහු යටෙත් පවතින සමාගෙමහි අරමුදල් මගින් සහ / ෙහෝ  අවශ්ය 
වන පරිදි සමාගම සතු වන අරමුදල් මගින් පැවරීම සිදු කිරීමට බලය ලබා දිය 
යුතු වන බවයි. “ 
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1996.10.25 දිනැතිව පැවැත්වූ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) කළමනාකරණ මණ්ඩල රැස්වීෙමහි 
සටහන්හි සත්ය පිටපතක් “එක්ස්25“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති 
අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද 
සිටී. 

 

ඇ) ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) විසින්  මිට්සුයි සහ තායිෙසයි 
ෙවත, කපා ඉවත් ෙනොකරන ලද අවෙශේෂ හිමිකම් සඳහා වාරික 15 කින් ෙගවන ෙලස නැවත 
සකස් කරනු ලැබූ ෙගවීම් සඳහා, එහි පලමු ෙගවීම වශෙයන් 1996.7.1 දිනැතිව සිදු කරනු ලැබූ 
ෙගවීම් ෙවනුෙවන්,  1996.10.25 දිනැතිව  ෙපොෙරොන්දු ෙනෝට්ටු නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන 
ලදී.  

 

49. ෙපත්සම්කරු විසින් ලබා ගත් අතුරු තහනම් නිෙයෝගය ෙහේතුෙවන්, 1993.3.31 සිට 1996.3.31 දින 
දක්වා එකතු කර ගත් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) අරමුදල් 
සමූහය, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) වාර්ෂික වාර්තාවන්හි 
ඇතුලත්ව ඇති ෙලසට පහත පරිදි ඉදිරිපත් ෙකෙර්; 

 
 

1993 රු. මිලියන අනුපාතය ඇමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 

ජංගම වත්කම් 774,056 47.16 16,413 
ස්ථාවර තැන්පතු 50,004 47.16 1,060 
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 
 

455,241 47.16 9,653 

             1994 
 
ජංගම වත්කම් 1,111,129 48.72 22,806 
ස්ථාවර තැන්පතු 572,507 48.72 11,751 
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 
 

307,840 48.72 6,319 

             1995  
 
 
ජංගම වත්කම් 1,532,046 49.80 30,764 
ස්ථාවර තැන්පතු 991,008 49.80 19,900 
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 
 

259,031 49.80 5,201 

              1996 
  
ජංගම වත්කම් 1,786,645 54.00 33,086 
ස්ථාවර තැන්පතු 924,044 54.00 17,112 
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 
 

654,568 54.00 12,122 
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ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) පූර්ව 
වර්ෂයන්ට අදාළව ජංගම වත්කම්හි සටහන් ෙවනම දක්වමින් සහ  
සංසන්දනාත්මක සංඛ්යාවන් ලබා ෙදමින්,  1994.3.31 දිනට සහ 
1996.3.31 දිනට  ෙශේෂ පතයන්හි සත්ය පිටපත් එකට එකතු කර,  
“එක්ස්26“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
 
50. අ) පතිඵලය ෙලස, ෙතවන වගඋත්තරකාර එවකට මහාභාණ්ඩාගාරෙය් නිෙයෝජ්ය ෙල්කම් පී. බී. 

ජයසුන්දර සහ අෙනකුත් පාර්ශව 1996 ෙනොවැම්බර් මස ශී ලංකා ආධාර කණ්ඩායම් රැස්වීම 
පැවැත්වීමට පූර්වෙයන්,  1996.11.15 දිනැතිව, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගෙමහි (HDL) එකතු වූ අරමුදල් මගින් මිට්සුයි සහ තායිෙසයි ෙවත පහත සඳහන් ෙගවීම් සිදු 
කරන ලදී.  

 

 i) ආරම්භක එකවර ෙගවන මුදල ෙලස ජපන් ෙයන් මිලියන 2312, එනම් ශී ලංකා රුපියල් 
මිලියන 1341 (ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 23.6) 

 

 ii) ෙගවිය යුතු පළමු වාරිකය ෙලස 1996.7.1 දිනැතිව ජපන් ෙයන් මිලියන 933.7, එනම්  ශී 
ලංකා රුපියල් මිලියන 479.8 (ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 8.4) 

 
 ආ) ඒ අනුව,රජය විසින් තදින් කියා සිටීම අනුව,  ෙපත්සම්කරු විසින් ලබා ගත් අතුරු තහනම් 

නිෙයෝගය ෙහේතුෙවන්, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) එකතු 
කර ගත් අරමුදල් සමූහය මගින්  1995.11.15 දින මිට්සුයි සහ තායිෙසයි ෙවත ආසන්න වශෙයන් 
සමස්ථ ෙගවීම ෙලස ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 32 ක් ෙගවා ඇත.  

 
ඇ) 1995 ජූනි මස වූ ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම් අනුව, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 

සමාගම (HDL)  විසින් පමාද වූ ෙගවීම් ෙලසට ආසන්න වශෙයන් රු. මිලියන 80 ක අමතර 
ෙපොලී මුදලක් මිට්සුයි සහ තායිෙසයි ෙවත ෙගවිය යුතුව ඇත.  

 
ඈ) 1995.7.1 සිට 1996.6.30 දක්වා වූ වර්ෂ එකක අනුගාහක කාලය අපෙත් ගිය අතර 4 වන 

වගඋත්තරකාර අධිකරණ අමාත්ය සහ නිෙයෝජ්ය මුදල් අමාත්ය ජී. එල්. පීරිස් විසින් 
ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම අත්හිටුවීම ෙහේතුෙවන්, එවැනි අනුගාහක කාලයකදී ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) පතිව හගත කිරීම නිශ්ඵල කරන ලදී. 

 
51. අ) ෙකොළඹ හිල්ටන් ෙහෝටලෙයහි ෙහෝටල් කාමර සංඛ්යාව 408 සිට 612 දක්වා වැඩි කරමින් ෙගොඬ 

නැංවීමට නියමිතව තිබූ ෙතවන කුළුණ, එනම් අමතර ෙහෝටල් කාමර 204 ක් ඇතුලත් කිරීම 
සඳහා අවශ්ය වන සියලුම පතිපාදන ෙම් වනවිටත් පධාන ෙහෝටල් ඉදි කිරීෙම් පතිපාදන තුල 
ෙවන් කර ඇති අතර, 1994 වර්ෂෙය්දී එහි දළ ඇස්තෙම්න්තුව ආසන්න වශෙයන් ඇමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 14 ක් පමණ විය. 

    

ආ) එබැවින්,  ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) තුළ එකතු කරගත් 
අරමුදල් මගින් පහසුෙවන්ම ෙතවන කුළුණ ෙගොඬ නැංවීමට හැකියාව පවතින අතර, එමගින් 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) ලාභ ඉපයීම සහ සහ ණය 
ෙසේවා හැකියාව වැඩි දියුණු කර ගත හැකිය. 
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 ඇ) එයින් පසුව,  මිට්සුයි සහ තායිෙසයි සමඟ යුක්ති සහගත සහ සමානාත්මතා ෙබ්රුම්කරණයක් 

සඳහා සාකච්ඡා කර නිගමනයකට එළඹිය හැකිය.   
 

ඈ) ෙපත්සම්කරු විසින් ෙයෝජනා කල පරිදි ඉහතින් සඳහන් කමෙව්දය නිවැරදි ව්යාපාරික උපාය 
මාර්ගය ෙව්. 

 

 ඉ) ඒ ෙකෙසේ වුවත්,  රජය ෙවනත් ආකාරයකින් අවධාරණය කරමින් උදක්ම කියා සිටිමින්  සහ 

එබැවින්, බාහිර බලපෑම් ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයකින් රජය විසින් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) පැටලිලි සහිත අවස්ථාවකට ඇඳ දැමීම සම්බන්ධෙයන් රජය 
වගකීම දැරිය යුතු ෙව්.   

 

52. අ) ඉහත සඳහන් පරිදි වැරදි ෙලස හා නීති විෙරෝධී හැසිරීම මත රඳා පවතිමින්,  සහ සිව් වන 
වගඋත්තරකාර 4 වන වගඋත්තරකාර අධිකරණ අමාත්ය සහ නිෙයෝජ්ය මුදල් අමාත්ය ජී. එල්. 
පීරිස් විසින් සිදු කල පදනම් විරහිත හා අසත්ය පකාශ අනුව, අභියාචනා අධිකරණය විසින් සීඒ 
පතිෙශෝධන අංක 721/98 සහ සීඒ (එල්ඒ) අංක 177/98 අයැදුම් ෙදක අෙනකුත් සම්බන්ධිත 
අයදුම්පත් සමඟ එක්ව ෙගන, 1999.3.30 දිනැතිව රජය සහ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) යහපතට අනර්ථදායී දුර්ධම, අහිතකර අතුරු තහනම් 
නිෙයෝගයක් ලබා ෙදනු ලැබීය.  

 

 ආ) අභියාචනාධිකරණය විසින් එකී අතුරු තහනම් නිෙයෝගය මගින්, ඉහතින් සඳහන් කල 
ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම්හි විධිවිධාන මත පදනම්ව, මිට්සුයි සහ තායිෙසයි ෙවත සිදු කල යුතුව තිබූ 
කපා ඉවත් ෙනොකල අවෙශේෂ හිමිකම්හි අඩුව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පශ්ණකාරීව උපෙදස් ලබා 
දුන් අතර, නමුත්එකී ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුෙමහි ෙකොන්ෙද්සි  මත පදනම්ව ඉහළ වාණිජ 
අධිකරණය විසින් ෙම් වනවිටත් ඇතුලත්ව සිටි ආඥාවන්  ලබා දීමට කටයුතු කල බවට වූ සාධක 
කිසිවක් විචක්ෂණය කිරීමකින් ෙතොරව, ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුෙමහි අෙනකුත් සියලුම ෙකොන්ෙද්සි 
අවහිර කර වලක්වනු ලැබීය.     

 

 ඇ) අභියාචනාධිකරණෙය් ඉහතින් සඳහන් දුර්ධම නිෙයෝගය මිට්සුයි සහ තායිෙසයි ෙවත සිදු කල යුතු 
වූ ඉතිරි සියලුම ෙගවීම් 14 සඳහාම පතිඵලයක් වූ අතර, එය රජය සහ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් 
(ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගමට (HDL) බරපතල අලාභයක් සහ උපදවයකට ෙහේතු ෙවමින්, 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) වර්තමාන මූල්ය ආපදාවකට 
එය ෙහේතු ඵලය විය.     

  

 ඈ) සැළකිය යුතු ෙලස, එකී අභියාචනාධිකරණ විනිශ්චය මගින් මිට්සුයි සහ තායිෙසයි ෙවත සිදු කල 
යුතු ෙගවීම් සඳහා උපෙදස් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් පරිදි වාර්තා කර ඇත; 

 

“ ජනාධිපති නීතීඥ සිවරාසා මහතා, ෙමම ෙබ්රුම්කරණය සම්බන්ධව ෙමම 
අධිකරණය තුල පවතින අවස්ථාවන් පරීක්ෂා කරමින් සිටි කාලය තුල 
අධිකරණයට සඳහන් කරනු ලැබූෙය්, පි6, පි12 සහ පි13 යටෙත් ආරක්ෂා කර 
ඇති ඔහුෙග් ෙසේවා දායකයාෙග් අයිතීන් අනුව, ජපන් සමාගම් ෙවත ලැබිය යුතු 
හිඟ ගාස්තු ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔහුෙග් කිසිදු විෙරෝධතාවයක් ෙනොමැති 
බවයි. “   
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ෙම් තුල කිසිදු ෙබ්රුම්කරණයක් ෙනොමැති නමුත්, අධිකරණය විසින් ඒකපාර්ශවිකව සහ 
අත්තෙනෝමතිකව ලබා දුන් පශ්නකාරී උපෙදස් ෙහේතුෙවන්, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ව්යවසනකාරී තත්වයකට ඇඳ වැටීමට ෙහේතු පාදක ෙවමින්, එවැනි 
විනිශ්චයක් මත පදනම්ව අනුයාත ගරු නීතිපතිවරුන්ෙග් උපෙදස් මත වර්ෂ 20 ක් පුරා සකස් 
කරනු ලැබූ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) වාර්ෂික ගිණුම් 
එකවර ළගද පකාශයට පත් කිරීම වැලැක්වීමට පවා කටයුතු කර ඇති අතර, මෑතකදී වසර 20 ක් 
සඳහා පකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇත්ෙත්, ගරු නීතිපති විසින් පූර්වෙයන් ලබා දුන් උපෙදස් කඩ 
කරමින් බව ෙපත්සම්කරු විශ්වාස කරයි.        

 

 ඉ) එෙසේ වුවත්, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) සහ ෙපත්සම්කරු 
විසින් අදාළ ෙල්ඛන ඒ සමඟ ඉදිරිපත් කරමින්, විෙරෝධතාවය පල කිරිම සඳහා විස්තරාත්මක 
පකාශයක් ඉදිරිපත් කර ඇත. කුතුහලය ඇති කරවන ෙලස, අභියචනාධිකරණෙය් විනිශ්චය සඳහා 
කිසිදු අයුරක පරිශීලනයක් ෙමම විෙරෝධතාවය සඳහා දක්වා ෙනොමැති අතර, එෙසේ වුවත්, එකී 
කරුණු අතුරු සහන පදානය කිරීම සඳහා සළකනු ලැබ ඇත.  

 
 ඊ) ඉහතින් සඳහන් කල අභියාචනාධිකරණෙය් උපෙදස් මත රජය නිෙයෝජනය කරමින් මුදල් 

අමාත්යාංශය විසින් මිට්සුයි සහ තායිෙසයි ෙවත එකී ෙගවිම් සිදු කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබීය. 
 

 එ) සමස්ථ ෙබ්රුම්කරණය සම්පූර්ණ කිරීමක් ෙනොමැතිව, මිට්සුයි සහ තායිෙසයි ෙවත එෙසේ සිදු කල 
ෙගවීම් සම්බන්ධෙයන් ෙපත්සම්කරු විසින් අනුරූපව විෙරෝධතාවය ඉදිරිපත් කල අතර, මිට්සුයි 
සහ තායිෙසයි ෙවත එකී ෙගවීම් සිදු කිරීමට ඔහු විසින් සහාය ෙනොදක්වා සිටීමට කටයුතු කරනු 
ලැබීය.  

 

53. අභියාචනාධිකරණෙය් ඉහත විනිශ්චයන් මත, ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් 1999.12.16 දිනැතිව 
එස්සී (එල්ඒ) අංක 116 සහ 177/99 අභියාචනය ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා විෙශේෂ අවසරයක් ඒ මත 
පහත පශ්න ෙයොමු කරමින් පදානය කරන ලදී.  

 

i) අතුරු සහන පදානය කිරීම සඳහා  නිගමනය කිරීමට විභාග කිරීෙම්දී අයැදුම් ඉවත ලෑම 
මගින් අභියාචනාධිකරණය නීතිය වරද්දවා ෙගන ඇතිද?  

 
ii) අතුරු සහන සඳහා සළකා බැලිය යුතු එකම අයැදුම එය පමණක් බව වාර්තා මගින් 

පැහැදිලිව දක්වා තිබියදී, පධාන අයැදුම් සමඟ ගනුෙදනු කිරීෙමන් අභියාචනාධිකරණය එය 
විසින්ම ෙනොමග ෙගොස් තිෙබ්ද? (අවධාරණය ෙකොට ඇත.) 

  

iii)  එක් පතිෙශෝධනයක් සඳහා වන අතුරු සහනය සඳහා වන නිෙයෝගය අනුව එක් 
පතිෙශෝධන අයැදුමක් අෙනක් පතිෙශෝධන අයැදුම් සඳහා අදාළ වන ෙලසට එකඟ වූ බවට 
සාධක පමණක් තිබියදී, එක් නිෙයෝගයක් සිදු කල යුත්ෙත් පතිෙශෝධන අයැදුමක් සඳහා සහ 
අභියාචනා අයැදුමට අවසරය ලබා දීම සඳහා සහ එකී නිෙයෝගය අෙනකුත් අයැදුම් සඳහා 
අදාළ වන බව අනුමාන කිරීෙමන්  අභියාචනාධිකරණය එය විසින්ම ෙනොමග ෙගොස් 
තිෙබ්ද? 

 



54 

 

54. අ) බලපතය ෙකටුම්පත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අධීක්ෂණය සිදු කල 4 වන වගඋත්තරකාර අධිකරණ 
අමාත්ය සහ නිෙයෝජ්ය මුදල් අමාත්ය ජී. එල්. පීරිස් විසින් ලබා දුන් උපෙදස් මත, අතිගරු 
ජනාධිපති චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග විසින් අෙනකුත් කරුණු අතරතුර, ඉහත සඳහන් 
රජය සහ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) විසින් සිදුවූ බවට වූ 
වංචාව පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සඳහා විෙශේෂ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කරනු ලැබීය.  

 
 ආ) ෙසොල්ස්ටර් ජනරාල්ෙග් සහාය ඇතිව අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් විමර්ශනයන් 

සිදු කිරීෙමන් අනතුරුව සහ වාස්තු විද්යඥයින් තිෙදෙනකුෙගන් යුතු කමිටුවක් මගින් වාර්තා 
කිරීෙමන් අනතුරුව, ෙසොල්ස්ටර් ජනරාල් විසින්  පුද්ගලයින් 4 ෙදෙනකු ෙවත ෙචෝදනා කිහිපයක් 
සකස් කර, ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ෙහේතු දැක්වීෙම් දැන්වීම් නිකුත් කල අතර, අෙනකුත් කරුණු 
අතරතුර එහි පහත පරිදි සඳහන් කර ඇත. 

 
“ඉහත සඳහන් ෙකොමිසෙමහි කටයුතු  සහ / ෙහෝ  ඔබෙග් ෙකොටස ෙනොකර සිටීම 
වංචනික කියාවක් සහ පධාන ෙකොටස්කරු ෙලස වන ඔබෙග් ධාරිතාවය මත එකී 
සමාගෙමහි  සහ / ෙහෝ ශී ලංකා රජයට යහපත සඳහා අනර්ථදායී වන සහ එමගින් 
එකී සමාගමට සහ / ෙහෝ ශී ලංකා රජයට මූල්ය අලාභයක් සහ හානියකට ෙහේතු ෙව්. 
“  
 
“ ඉහතින් දක්වා ඇති කරුණු සම්බන්ධෙයන්, 1978 අංක 7 දරණ විෙශේෂ ජනාධිපති 
ෙකොමිෂන් සභා පරීක්ෂණ නීතිය සංෙශෝධනයන්හි ෙඡ්ද අංක 9 හි විධිවිධාන පකාරව, 
ඔබ විසින් නීතිය අවභාවිතය ෙහෝ අපවාදයට ලක් කර සහ / ෙහෝ දූෂණය සහ / ෙහෝ 
සඳහා සම්බන්ධෙයන් ෙකොමිෂෙමහි වංචනිකයකු වශෙයන් ෙනොසැලකීමට නිදහසට 
කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය ෙව්. “   

 

එකී ෙහේතු දැක්වීෙම් දැන්වීම්හි සත්ය පිටපත් එකට එකතු කර 
“එක්ස්27“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

 ඇ) එයින් පසුව, සාපරාධීත්වය බිඳ ෙහලිය ෙනොහැකි සාක්ෂි ෙකොමිෂන් සභාව ඉදිරිෙය් ෙහලිදරව් වූ 
අතර, ඒ මගින්, ෙක්ෙක්එස් / KKS විසින් සකස් කරනු ලැබූ හිල්ටන් ෙහෝටලෙයහි මූල් වාස්තු 

විද්යා සැලසුමට ෙල්ඛන එකතු කර සහ සමහර ෙල්ඛන විනාශ කර සහ වංචාව පිණිස ෙල්ඛන 
ෙවනස් කර, මූල් වාස්තු විද්යා සැලසුම් ෙවනස් කර ඇති බව ෙසොයා ගන්නා ලදී.    

 

 ඈ) කුතුහලය දනවන ෙලස, ෙකොමිෂන් සභාෙවහි බලපතය දීර්ඝ කිරීම සිදු ෙනොවූ සහ කාරණය 
නිගමනයකට ලගා ෙනොවූ අතර, ෙමයට ෙහේතුව 4 වන වගඋත්තරකාර අධිකරණ අමාත්ය සහ 
නිෙයෝජ්ය මුදල් අමාත්ය ජී. එල්. පීරිස් බව ෙපත්සම්කරු විසින් ඉඳුරාම විශ්වාස කරනු ලබයි. 

 

55. අ) පසුව, ඉහත සඳහන් රජය මත මුදා හරිනු ලැබූ වංචාව සහ එය ආවරණය කිරීම සම්බන්ධෙයන්  
වහාම විමර්ශනයක් සිදු කරන ෙලසට, 2004.3.5 දිනැති ලිපිය මගින් ජනාධිපති චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග විසින් ෙපොලිස්පති ෙවත උපෙදස් ලබා ෙදන ලදී.   

 

 ආ) අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 2004.3.12 දිනැතිව ෙපත්සම්කරුෙග් පකාශ සටහන් 
කර ෙගන සහ ෙමය රෙටහි සිදු වූ පධානතම වංචාවක් බවට පකාශිතව දැනුම් දීමට කටයුතු කරන 
ලදී.  
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 ඇ) එයින් පසුව, විෙශේෂ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාව සහ ජාතික ෙල්ඛනාරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
සමඟ  අපරාධ පරික්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් මුල් ෙල්ඛන රඳවා තබා ඇති ස්ථානෙයන් එම 
ෙල්ඛන ෙසොයා ගැනීමට සමත් විය.  

 

 ඈ) අපරාධ පරික්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අෙනකුත් පුද්ගලයින්ෙග් පකාශ සටහන් කර ගනු 
ලැබුෙව්ද යන්න සහ පවත්වනු ලැබූ විමර්ශනයන් මත මෙහේස්තාත් අධිකරණෙය් ‘බී වාර්තාවක්‘ 
ෙගොනු කරනු ලැබුෙව්ද යන්න පිළිබඳව ෙපත්සම්කරු දැනුවත්ව ෙනොමැත.    

 

 ඉ) ජනාධිපති ෙල්කම් ලලිත් වීරතුංග විසින්, ජාතික ෙල්ඛනාරක්ෂක නීති පකාරව අපරාධ පරික්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත අදාළ ෙල්ඛන ජාතික ෙල්ඛනාරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙසොයා 
ලබා ගැනීමට අවසරය පදානය කරන ලද නමුත්, කුතුහලය දනවන ෙලස,  අපරාධ පරික්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඔවුන්ෙග් 2006.10.19 දිනැති ලිපිය අනුව, එම ෙල්ඛනයන්හි ඡායා 
පිටපත් විශාල පමාණයක් ලබා ෙදන ෙලසට ඉල්ලුම් කරනු ලැබ ඇත.  

 

 ඊ) ෙපත්සම්කරු විසින් සිදු කරනු ලැබූ පැමිණිල්ලක් මත, ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
2007.3.8 දිනැති ලිපිය මගින් ෙපොලිස්පතිෙගන් ෙම් සම්බන්ධ වාර්තාවක් කැඳවා ඇත.  

 

 එ) විමර්ශනයන්හි පුමාදය පිළිබඳව ෙපත්සම්කරු විසින් සිදු කරනු ලැබූ නිෙයෝජනයන් මත, 
ජනාධිපති ෙල්කම් ලලිත් වීරතුංග විසින් 5 වන වගඋත්තරකාර ගරු නීතිපති ජනාධිපති නීතීඥ සී. 
ආර්. ද සිල්වා ෙවත 2007.3.15 දිනැතිව ලිපියක් ෙයොමු කරනු ලැබ ඇත.    

 

 ඒ) ෙපත්සම්කරුට සමීප සබඳතාවයක් ඇති  අපරාධ පරික්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරීන් විසින් 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලිපිය ෙපන්වා ඇති අතර, එමගින් ෙපනී යන්ෙන් ෙමම විමර්ශනය 
සිදු කිරීම ෙපළඹවීමට ෙහේතු වනවාට වඩා ෙමම වංචාව විමර්ශනය සිදු ෙනොවීම යහපත් බවට 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙපන්නුම් කරන බවයි.  

 

 උ) 2008.4.4 දිනැතිව අපරාධ පරික්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ෙපත්සම්කරු ෙවත ෙයොමු කරනු 
ලැබූ ලිපිෙයන් අවසානෙය් දන්වනු ලැබූෙව්, 5 වන වගඋත්තරකාර ගරු නීතිපති ජනාධිපති නීතීඥ 
සී. ආර්. ද සිල්වාෙග් උපෙදස් මත පදනම්ව, තවදුරටත් ෙමම විමර්ශනයන් සිදු කර ෙගන යාමට 
ෙනොහැකි බවයි. ෙපත්සම්කරු නිශ්පභා කරන ලදී.   

 

 ඌ) සත්ය වශෙයන්ම කියෙතොත්, ෙසොලිස්ටර් ජනරාල් විසින් විෙශේෂ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාව 
ෙවත සහාය දක්වමින්  පුද්ගලයින් 4 ෙදෙනකු ෙවත ෙචෝදනා සකස් කර, ඔවුන්ට විරුද්ධව 
ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ෙහේතු දක්වන දැන්වීම් නිකුත් කරන ලද අවස්ථාෙව්දී, හිල්ටන් 
ෙහෝටලෙය් මුල් වාස්තු විද්යා සැලසුම් ඔවුන් සතුව ෙනොතිබි බවට ව්යාජ කරුණු මත ෙමම 
උපෙදස් ලබා දී ඇත.  

 

 ඔ) නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින්  විෙශේෂ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත සහාය දක්වමින්, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් එකී සියලු ෙල්ඛනයන්හි සහ වාර්තාවන්හි පිටපත් ෙකොමිෂන් 
සභාව ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇති බව සත්ය සහ ෙහොඳින්ම දන්නා අතර, එම කියාමාර්ගයන් පිළිබඳ 
වාර්තා කර ඇත.  
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 ඕ) ඉහත සඳහන් තත්වයන්, 5 වන වගඋත්තරකාර ගරු නීතිපති ජනාධිපති නීතීඥ සී. ආර්. ද 
සිල්වාෙග් ‘නීතිෙය් ආධිපත්යය‘ බලාත්මක කිරීම සිදු ෙනොවූ කුතුහලය දනවන පශ්නකාරී 
සම්බන්ධිතයන්ෙග් අනූරූපතාවයන්ෙගන් කිහිපයක් පමණකි.   

 

2004.3.5, 2006.10.19, 2007.3.8, 2007.3.15 සහ 2008.4.4 දිනැති 
ඉහත සඳහන් ලිපිවල සත්ය පිටපත් එකට එකතු කර “එක්ස්28“  ෙලස 
සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් 
භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

56. අ) ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් ෙබ්රුම්කරණය සඳහා උත්සාහ දරමින්, අභියාචනාධිකරණය 
විසින් ලබා දුන් ඉහතින් සඳහන් දුර්ධම විනිශ්චයට එෙරහිව අභියාචනය කිරීමට ඔබෙග් ගරු 
අධිකරණය විසින් විෙශේෂ අවසරයක් පදානය කරන ලදී.  

 

 ආ) එවැනි තත්වයක් තුල, ෙපත්සම්කරුෙග් ඉල්ලීම පරිදි, 3 වන වගඋත්තරකාර, මුදල් අමාත්යාංශ 
ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දරෙග් 2004.8.23 දිනැති ලිපිෙයන් 
පතිස්ථාපනය කරනු ලැබූ මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් විසින් පත් කරනු ලැබූ කමිටුව මගින් 
සකස් කරනු ලැබූ වාර්තාවන් ගරු. නීතිපති හරහා ඔබෙග් ගරු අධිකරණය ෙවත සම්පාදනය කර 
ඇත.  

 

2004.8.23 දිනැති එකී ලිපිෙය් සත්ය පිටපතක් “එක්ස්29“  ෙලස 
සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් 
භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

 ඇ) පතිඵලය ෙලස, අමාත්ය මණ්ඩලය පත් කල සාකච්ඡා කාරක සභාව (CANC) පත් කරන ලද අතර, 
එමගින්,  ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් සිදු කරනු ලැබූ ෙයෝජනාවන්හි අනුකූලතාවය ඇතුලත්ව, 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස ් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) පති ව හගත කිරීම සඳහා 
ෙයෝජනා, 3 වන වගඋත්තරකාර, මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් පී. බී. 
ජයසුන්දර ෙවත 2007.7.11 දිනැතිව ෙයොමු කරනු ලැබූ අතර, එම ෙල්ඛනයන්ම එවකට ගරු. 
නීතිපති ෙක්. සී. කමලසෙබ්සන්හට 2005.7.14 දිනැතිව ෙයොමු කරනු ලැබ ඇත.   

 
2007.7.11 සහ 2007.7.14 දිනැති එකී ලිපිවල සත්ය පිටපත් එකට 
එකතු කර “එක්ස්30“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

 ඈ) ඉහතින් සඳහන් කල අමාත්ය මණ්ඩලය පත් කල සාකච්ඡා කාරක සභාෙවහි (CANC) 2005 ජූලි 
මස ෙයෝජනාවලිය අෙනකුත් කරුණු අතරතුර පහත සඳහන් පරිදි ෙව්. 

 

i) සිදු කල පක්ෙෂේපණයන් මත, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි 

(HDL) ෙයෝජිත මූල්ය පතිව හගත කිරීමකින් ෙතොරව, අඛණ්ඩව කටයුතු කිරීම සහ 
ෙමෙහයවීම රජය ෙවත 2010.3.31 දිනට රු. 9,300,000,000/- ක ඇස්තෙම්න්තුගත 
පැහැර හරින ණයක් එකතු කිරීම සහ හැඳිනිය හැකි අලාභයකට ෙහේතු ෙව්.   
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ii) දැනට සිදුවන නඩු කීම් මගින් නිගමනයකට එළඹ ෙබ්රුම්කිරිමට සහ ඉහත වගන්තීන්හි 

සඳහන් පරිදි ෙයෝජිත මූල්ය පති ව හගත කිරීම ෙනොපමාව සිදු ෙනොකරන්ෙන් නම්; 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) වසා දැමීමට,  එම ඉඩෙම් 
අයිතිකරු වන රජය ෙවත එම ඉඩම පවරා දීමට සහ රජය විසින් රාජ්ය ඇපකර යටෙත් 
මිට්සුයි සහ තායිෙසයි ෙවත අදාළ ණය ෙශේෂය ෙබ්රුම් කිරීමට; සහ  ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) විසින් රජය ෙවත ෙගවීමට තිබූ 
ඉහත ණය ෙවනුෙවන් ෙහෝටල් ෙගොඩනැගිලි වල වටිනාකම රජය ෙවත ලබා ගන්නවා 
හැර ෙවනත් විකල්පයක් ෙනොමැත.   

 

iii)  රජය සතුව සහතික කල කියාමාර්ගයක් ගැනීමට අයිතිය පවතින බවට වැරදි මතයක්  
ඇති කිරිමකින් ෙතොරව ඉහත සඳහන් කියාවන් සකස් කල යුතු ෙව්.  

 

 ඉ) පතිඵලය ෙලස, 3 වන වගඋත්තරකාර, මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් පී. 
බී. ජයසුන්දර විසින්  “ ෙකොළඹ හිල්ටන් ෙහෝටල් ව්යාපෘතිය ආශිත ආරවුල්“ ශීර්ෂගතව අමාත්ය 
මණ්ඩල සංෙද්ශයක් 2005.10.5 දිනැතිව සකස් කර, එවකට මුදල් අමාත්යාංශ පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී සරත් අමුණුගම හරහා එය පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබ, 2005.10.13 දිනැතිව 
අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබුණි.    

 

2005.10.5 සහ 2005.10.13 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශයන්හි 
සත්ය පිටපත් එකට එකතු කර “එක්ස්31“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා 
ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස 
අයැද සිටී. 

 

57. අ) ෙපත්සම්කරු විසින් ෙමම කාරණය සම්බන්ධෙයන් ස්වාධීන ඇගයීමක් සිදු කර ෙම් වන විටත් 
විසඳුමක් ලබා ෙගන ඇති බවට වන කරුණ සම්බන්ධව, ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් ෙමයට 
සමීප සම්බන්ධයක් පවතින, 3 වන වගඋත්තරකාර, මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ 
මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දර, ෙපත්සම්කරු ඇතුලත්ව ෙමම ගණනය කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් කැමැත්ත දක්වන යහපතක් වන සියලුම පාර්ශවයන්ට බල පැවැත්ෙවන පරිදි,  
2006.1.16 දින සිට බලපැවැත්ෙවන පරිදි ෙමම ෙබ්රුම්කරණය සිදු කිරීමට ඔබෙග් ගරු 
අධිකරණය විසින් ෙයෝජනා කරන ලදී.  

 

 ආ) ඒ සම්බන්ධෙයන් වූ අනුකූලතාවය සමඟ, 3 වන වගඋත්තරකාර, මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ 
මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දර විසින් 2006.7.19 දිනැතිව ඔහු සමීපව කටයුතු කරන  
ශී ලංකා මර්චන්ට් බැංකු ෙපෞද්ගලික සමාගෙමන් වාර්තාවක් ලබා ෙගන ඇත.  

 

 ඇ) ෙපත්සම්කරු විසින් ලබා දුන් ෙසේවාවන් සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා මර්චන්ට් බැංකු ෙපෞද්ගලික 
සමාගෙමන් ලබා ගත් එකී වාර්තාෙවන් උපුටා ගත් කරුණු පහත ෙඡ්දෙයහි දක්වා ඇත.   

 

 “ එන්එස්ඒ (ෙපත්සම්කරුව ආදර්ශනය ෙකෙර්.) ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) අධ්යක්ෂක මණ්ඩලෙයන් 1990 ෙදසැම්බර් මස 
සිට වත් කරනු ලැබ ඇති නමුත්, රජය විසින් 1994 ඔක්ෙතෝබර් මසදී නැවත 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) අධ්යක්ෂක 
මණ්ඩලය ෙවත පත් කරනු ලැබ, එෙහත්, එන්එස්ඒ ෙග් ව ත්පන්න කියාවන් 
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අධිකරණෙයහි සිදු ෙවමින් පවතින අතර, රජය විසින් එම නඩු කීම් ඉවත් කර 
ගනිමින් මිට්සුයි සහ තායිෙසයි සමඟ ෙබ්රුම්කරණයකට පැමිණීම සඳහා 
සාකච්ඡාවනට මුල පුරා ඇත. රජය විසින් 1995 ජූනි මසදී, මිට්සුයි සහ තායිෙසයි 
සහ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) සහ එන්එස්ඒ 
සමඟ වන ෙබ්රුම්කරණයන් අවසානයකට ෙගන ඒමට සහ ඒ සඳහා කියාත්මක 
වන ලදී. “  

 

“ 4.3. 1995 ජූනි මස එළඹි ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම්හි විධිවිධාන අනුව, සහ 1996 
ඔක්ෙතෝබර් මස සෙශෝධිත පරිදි, මිට්සුයි සහ තායිෙසයි විසින්, 
1995.6.30 දිනට ඔවුන්ෙග් පකාශිත හිමිකම් වලින් ජපන් ෙයන්  මිලියන 
17,586 ක් (ෙමය ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 207 කට එනම් ශී ලංකා 
රුපියල් මිලියන 10,200 කට සමාන ෙව්.)  කපා හැරීම සිදු කල අතර, 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස ් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL)  ෙවත 
පදානය කල ණය මුදල සැලකීෙම්දී, එය පතිශතයක් වශෙයන් ගත් කල 
63.3% ක් සහ ආරම්භක එකවර ෙගවන මුදල ෙලස ජපන් ෙයන් මිලියන 
2312 (එනම් ශී ලංකා රුපියල් මිලියන 1341 / ඇමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 23.6) ෙගවීෙමන් අනතුරුව, ඉතිරි මුදල 2010 වර්ෂය දක්වා 
වසර 15 ක කාලයකට සකස් කරනු ලැබ ( පූර්වෙයන් එය 1999 වන විට 
ෙගවා අවසන් කල යුතු විය.) සහ අඩුකල අනුපාතය අනුව ෙගවිය යුතු 
ෙපොළිය වාර්ෂිකව 5.25% මත විය. ( පූර්වෙයන් 6% කි.) රාජ්ය ව්යවසාය 
පිළිබඳ අධ්යක්ෂ ජනරාල් වී. කණගසභාපති ෙවත 2006 ජූනි 19 දිනැතිව 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL)  විසින් 
ෙයොමු කරනු ලැබූ ලිපිෙයන් ෙමම සාධක තහවුරු කරන ලදී. “   

 

“ ෙකෙසේ වුවද, ජී. එල්. පීරිස් අමාත්යවරයා විසින් ඔහු ෙවත ෙපෞද්ගලිකව බලපෑ 
ෙහේතුවක් මත, “නිශ්චිත ෙකොන්ෙද්සි“ හඳුනාෙගන ඒ මත ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම් 
කියාත්මක වීම වැරදි සහගත ෙලස තාවකාලිකව නතර කරන ලදී. එබැවින්, 
එන්එස්ඒ විසින් 1997 ජූලි මස අමාත්ය ජී. එල්. පීරිස්ට විරුද්ධව  හානිෙයහි හිමිකම 
ලබා ගැනීම සඳහා ෙපෞද්ගලික නඩුවක් ෙගොනු ගත කිරීමට අමතරව, 1998 
ඔක්ෙතෝබර් මසදී, එන්එස්ඒ විසින් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගෙමහි (HDL) යහපතට ෙහේතු වන පරිදි වැඩිදුර ව ත්පන්න කියාවක් ෙගොනු 
ගත කරන ලද අතර, එම නඩු තවමත් අධිකරණෙය් විභාග ෙවමින් පවතී. 1996 
මැයි මසදී, රජය විසින් ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම් කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
එන්එස්ඒ ෙපළඹවීම සධහා ඔහු සමඟ සාකච්ඡාවන් ආරම්භ කරන ලද අතර, ඒ 
අනුව,  1995 ජූනි මස අත්සන් කරනු ලැබූ ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම් බලාත්මක වන 
පරිදි රජය, මිට්සුයි සහ තායිෙසයි, සහ එන්එස්ඒ අතර 1996 සැප්තැම්බර් / 
ඔක්ෙතෝබර් කාලෙය්දී ඒ සඳහා අතිෙර්කයක් අත්සන් කරනු ලැබීය. එකී අතිෙර්කය 
තුළ අමාත්ය ජී. එල්. පීරිස් ෙවත ෙපෞද්ගලිකව බලපෑ ෙකොන්ෙද්සිය හැර 
ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුෙමහි ඇතුලත් අෙනකුත් සියලු ෙකොන්ෙද්සි ඇතුලත් කර 
පිටසන් කරනු ලැබීය. “ 
 

“ ඉහතින් සඳහන් කළ ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම්වල සහ අතිෙර්කය මත පදනම්ව, 
එන්එස්ඒ ෙග් නීතිමය කටයුතු (ඩීසී ෙකොළඹ නඩු අංක. 3155/ විෙශේෂ සහ 3231/ 
විෙශේෂ) ෙබ්රුම් කර ඉවත් කිරීමට ඉහළ වාණිජ අධිකරණය විසින් 1996 
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ඔක්ෙතෝබර් මස කටයුතු කල අතර, ඒ අනුව ඉහළ වාණිජ අධිකරණය විසින් 
ආඥාවන් ඇතුලත් කරනු ලැබීය .“      

 

 ඈ) ෙපත්සම්කරු විසින්, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) 
ෙකොටස්කරුවකු ෙලස හිල්ටන් ෙහෝටලෙය් පවර්ධන කාර්යයන් සඳහා කියාකාරී ෙලස සම්බන්ධ 
වී කටයුතු කල අතර, වංචාවන් පවත්වා ෙගන යාම පිළිබඳ අතරමැද බාධා කිරීම් සහ පීඩනයන් 
මධ්යෙය් ෙසෝදිසි කර බැලීමද සහ රජය සහ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගම  (HDL) ෙවත ඉහතින් සඳහන් කල කපා හරිනු ලැබූ අතිවිශාල පතිලාභ ලබා ෙදමින්, සහ 
තම වටිනා කාලය මිඩංගු කරමින්, සැළකිය යුතු මුදලක් සහ උත්සාහයක් දරමින් රජය සහ 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත යහපත ආරක්ෂා කරමින්  ඒ 
සඳහා පීඩාව ෙගන ෙදන නඩු කටයුතු කිහිපයකටම සහාය ෙදමින් කටයුතු කර ඇත.  

 
2006.1.16 සහ 2006.4.24 දිනැති අධිකරණ කියාමාර්ගයන්හි සත්ය 
පිටපත්  ශී ලංකා මර්චන්ට් බැංක් ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි වාර්තාෙවහි 
සත්ය පිපටත් සමඟ සංක්ෂිප්ත ෙලස අමුණා එකී සත්ය පිටපත් එකට 
එකතු කර “එක්ස්32(ඒ)“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

     

ඉ) i) 1997 ඔක්ෙතෝබර් මස සිදුවූ ෙබෝම්බ පිපිරීමකින්, හිල්ටන් ෙහෝටලයද ඇතුළුව නගරෙය් 
පිහිටි ෙගොඩනැගිලි ගණනාවකට විශාල ෙලස හානි සිදු විය.  

 
ii) පතිඵලය ෙලස, හිල්ටන් ෙහෝටලය නැවත යථා තත්වයට පත් කිරීම සඳහා හිල්ටන් 

ජාත්යන්තරය විසින් විෙද්ශ රක්ෂණ ෙසේවා සපයන්නන් සමඟ ‘ව්යාපාර බාධා සඳහා 
රක්ෂණ පතිපත්ති‘ යටෙත් සාකච්ඡා ෙකොට ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 10 ක ෙගවීමක් 
ලබා ගැනීමට ගිවිස ගන්නා ලදී.  

 

iii) හිල්ටන් ජාත්යන්තරෙය් සමූහ අනතුරු කලමනාකාර ෙරෝයි ෙකොසන්ෙග් 1998.1.16 
දිනැති ලිපිය මගින්, හිල්ටන් ජාත්යන්තරය විසින් ශීර්ෂගත රක්ෂණ වාරික ඇමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 10 ලබා ෙගන එය  හිල්ටන් ෙහෝටලය නැවත යථා තත්වයට පත් කිරීම 
සඳහා සහ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම  (HDL) ෙවත ෙගවන 
ලදී.  

 

iv) එවැනි කල්පිතයක් මත, හිල්ටන් ජාත්යන්තරය ෙවත සහ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් 

(ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම  (HDL) සතු ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 7 ක අමතර නව 
ෙකොටස් හිල්ටන් ජාත්යන්තරය ෙවත ෙවන් කර ගැනීමට අවශ්ය වූ අතර, ඉතිරි ඇමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 3 ම මුදල රක්ෂණ සමාගම ෙවත රක්ෂණ වාරිකෙයහි පසු වර්ධනයක් 
ෙලසට මාස 30 කු ඇතුලත නැවත ෙගවිය යුතු විය. 

 

v) 3 වන වගඋත්තරකාර එවකට මහාභාණ්ඩාගාරෙය් නිෙයෝජ්ය ෙල්කම් සහ අෙනකුත් අය 

අතර පිටපත් සහිතව ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) 
මණ්ඩලය ෙවත ෙයොමු කල ෙපත්සම්කරුෙග් 1998.3.28 දිනැති ෙමෙමෝ පතය මගින් 
හිල්ටන් ජාත්යන්තරෙය් එවැනි ස්ථාවරය ෙපත්සම්කරු විසින් නිශ්පභා කරන ලදී.  
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vi) ෙපත්සම්කරුෙග් සාර්ථක ස්ථාවරය මත, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 

සමාගම (HDL) ෙවත ෙගවනු ලැබූ ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 10 ක එම රක්ෂණ මුදල් 
නිවැරදි ෙලස සහ නීතිමය ෙලස ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම 
(HDL)  ෙවත ලද අතර, එය හිල්ටන් ජාත්යන්තරය ෙවත හිමි ෙනොවීය.     

 

  vii) ෙපත්සම්කරුෙග් එවැනි විෙරෝධී ස්ථාවරයක් ෙනොවී නම්, එවකට ඇමරිකානු ෙඩොලරයක 
වටිනාකම ශී ලංකානු රු. 61 කට සමාන වූ බැවින් හිල්ටන් ජාත්යන්තරය විසින් ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) නාමික ෙකොටස් පාග්ධනය රු. 
මිලියන 452.3 කට එෙරහිව,  ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි 
(HDL) රු. මිලියන 427 ක් වටිනා අමතර නව ෙකොටස් ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 7 
කට ලබා ගනු ඇති අතර, එමගින් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගෙමහි (HDL) නාමික ෙකොටස් පාග්ධනය රු. මිලියන 879.3 දක්වා ඉහළ යනු ඇත.   

 

viii) හිල්ටන් ජාත්යන්තරය විසින් ඉල්ලා සිටි පරිදි, හිල්ටන් ජාත්යන්තරය ෙවත රු. මිලියන 
427 ක් වටිනා අමතර නව ෙකොටස් ලබා දුන්ෙන් නම්, හිල්ටන් ජාත්යන්තරය සතු 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) නාමික ෙකොටස් 
පාග්ධනය 48.5 % දක්වා ඉහළ යනු ඇත.  

 

  ix) හිල්ටන් ජාත්යන්තරෙය් ඉහත සඳහන් වංචාකාරී උපාය මගින්, හිල්ටන් ජාත්යන්තරය 

විසින් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) නව නාමික 
ෙකොටස් පාග්ධනය 48.5 % දක්වා ඉහළ යාම සහ මිට්සුයි සහ තායිෙසයිෙග් ෙකොටස් 14.2 
% කින් අඩුවීම සමඟ, හිල්ටන් ජාත්යන්තරය සහ මිට්සුයි සහ තායිෙසයි එක්ව ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) සමස්ථ ෙකොටස් 62.7 % ක 
පාලනය ඔවුන් සතු කර ගැනීමට සහ එය රජය සතු ෙකොටස් සමඟ සන්සන්දනය කර 
සැලකීෙම්දී රජය සතු ෙකොටස් 33.4 % දක්වා පහත වැටිමට ෙහේතු වන්නට තිබුණි.   

 

හිල්ටන් ජාත්යන්තරෙයහි 1998.1.16 දිනැති ලිපය සහ 
ෙපත්සම්කරුෙග් 1998.3.28 දිනැති ෙමෙමෝ පතෙය් සත්ය පිටපත් එකට 
එකතු කර “එක්ස්32(ඒ)“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

 

58. අ) ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් ෙයෝජනා කරනු ලැබූ ඉහත සඳහන් ෙබ්රුම්කරණය සඵල වී 
කියාත්මක වී ෙනොමැති බැවින්, ෙපත්සම්කරු විසින් සහතික කල පරිදි, බංෙකොෙලොත් තත්වය මත 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) වසා දැමීම සම්බන්ධෙයන්  
2006.11.17 දිනැතිව ඩී. සී. ෙකොළඹ නඩු අංක 217/සීඕ ෙලස අයැදුමක් ෙගොනු කරනු ලැබීය . 

 

වසා දැමීෙම් ෙපත්සෙමහි සත්ය පිටපතක්  එයට අමුණා ඇති ෙල්ඛන 
ෙනොමැතිව “එක්ස්33“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

 ආ) පළවන වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්යවරයා විසින් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගෙමහි (HDL) වසා දැමීමට විරැද්ධ 2006.12.8 දිනැති දිවුරුම් පකාශය මගින් එවකට 
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ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) සභාපති ෙලස නවාස් 
රාජබ්ඩීන් ව පත් කරනු ලැබීය.  

 

 ඇ) ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) දී ඇති සාධක සහ අවස්ථාවන් 
තුල, 2007.5.3 දින සිට බලාත්මක වූ 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙත් පරිච්ෙඡ්ද 219 මගින් 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) වසා දැමීම නිෙයෝග කරනු 
ලැබූ සහ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) ණය සඳහා ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) වසා දැමීමට විරුද්ධ වූ එහි අධ්යක්ෂකවරුන් 
ෙපෞද්ගලිකව වග කිව යුතු බව සඳහන් ෙකරුණි.  

 

 ඈ) එයට අමතරව, 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙත් 375 පරිච්ෙඡ්දය අනුව, සමාගෙම් වංචාකාරී 
ෙවළදාම් තහනම් කරනු ලැබ, එහි ණය සඳහා අධ්යක්ෂකවරුන් ෙපෞද්ගලිකව වග කිව යුතු බව 
සඳහන් ෙකරුණි.  

 

 ඉ) 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙත් 382 පරිච්ෙඡ්ද මගින් එවැනි අවස්ථාවන්හිදී සාපරාධී ෙලස 
කටයුතු කර ෙගන යන අධ්යක්ෂකවරුන් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමට ගරු. නීතිපති හට බලය 
ලබා ෙදන ලදී. 

 

 ඊ) 2006.11.17 දින වසා දැමීෙම් ෙපත්සම ෙගොනු කිරීෙමන් අනතුරුව බලදාරීත්වය දැරූ පළවන 
වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්ය විසින් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි 
(HDL) අධ්යක්ෂවරුන් පත් කරනු ලැබූ අතර, සහ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගෙමහි (HDL) රජෙය් ෙකොටස් හිමිකාරීත්වය 64 % සමඟ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගම් (HDL) මණ්ඩලෙයහි කලමනාකරණ පාලනය අභ්යාස කරනු ලැබූ අතර 
එම අධ්යක්ෂක මණ්ඩලය පහත පරිදි ෙව්..  

 
- ටී. නෙඩ්සන්, සභාපති, 2010.5.12 සිට 
- එන්. නජබ්ඩීන්, සභාපති, 2010.5.21 දින ඉල්ලා අස් විය 
- වී. කනගසභාපති 
- ෙක්. වී. එන්. ජයවර්ධන 

- ටි. විකමසූරිය 
- එන්. වරුසවිතාරණ 

- ෙක්. විකමනායක 

 

 එ) 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙත් 529 පරිච්ෙඡ්දෙයහි විෙශේෂෙයන් සඳහන් කල පතිපාදන 
අදාළව, සඳහන් කරනු ලැබූ අධ්යක්ෂකවරුන් සඳහා වන අර්ථ දැක්වීම, විෙශේෂෙයන් 187, 188, 
189, 190, 197, 374 සහ 375 පරිච්ෙඡ්ද සහ 191 සහ 195 පරිච්ෙඡ්ද ඇතුලත්ව; උපෙදස් ලබා දීම 
ෙහෝ නිෙයෝග ලබා ෙදන පුද්ගලයින් අනුව; සමාගම් අධ්යක්ෂකවරුන් කටයුතු කරයි නම්, එවැනි 
පුද්ගලයින්ද සමාගෙමහි අධ්යක්ෂකවරුන් ෙලස සිතා සිටින බවයි.  

 

 ඒ) එබැවින්, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) වසා දැමීම සඳහා 
විරුද්ධ ෙවමින්, 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනත නිහීන ෙලස උල්ලංඝනය කරමින් කියා කල,   
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) රජෙය් ෙකොටස් හිමිකාරීත්වය 
64 % සමඟ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම් (HDL) මණ්ඩලෙයහි 
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කලමනාකරණ පාලනය අභ්යාස කරනු ලැබූ පළවන වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්ය විසින් පත් 
කරනු ලැබූ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) රජෙය් 
අධ්යක්ෂකවරුන්, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL)  ණය සඳහා  
රජයට එනම් මහජනතාවට ෙපෞද්ගලිකව වග කිව යුතු බව සඳහන් ෙකරුණි.  

  
 උ) එෙසේ සහ ඒ අනුව, ඉහතින් සඳහන් කල ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 

සමාගෙමහි (HDL)  අධ්යක්ෂකවරුන්, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි 
(HDL)  අධ්යක්ෂකවරුන් සහ / ෙහෝ ෙවනත් රාජ්ය ආයතනයක අධ්යක්ෂකවරුන් වීමට සුදුසු 
ෙහෝ විධිමත් පුද්ගලයින් ෙනොෙව්.  

 

 ඌ) රජෙය් නාමික අධ්යක්ෂකවරුන් විසින් ඒකාන්තෙයන්ම, තැති ගන්වන සුළු ෙලස, ෙද්ශෙය් 
ව්යවස්ථාපිත බලය නිහීන ෙලස උල්ලංඝනය කර ඇත.  

 

59. අ) 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙතහි පරිච්ෙඡ්ද 220 විධිවිධාන පකාරව, සමාගෙමන් 50 % ක 
ෙකොටස් පාග්ධනය ඛාදිතව ෙසෝදා ෙගන යනු ලැබූ පරිදි වූ බරපතල පාග්ධන අලාභයක් සිදුවූ 
තත්වයක, අෙනකුත් කරුණු අතරතුර,  අලාභෙය් පමාණය පැහැදිලි කිරීමට, ඒ සඳහා ෙහේතු 
දැක්වීමට සහ අලාභය පිරිමසා ගැනීමට පියවර ගැනීමට, එහි අධ්යක්ෂකවරුන් අති විෙශේෂ 
රාජකාරි මත මහා සභා රැසව්ීමකට කැඳවීමට අවශ්ය විය.  

 

 ආ) ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) කාරණෙය්දී, සමස්ථ ෙකොටස් 
පාග්ධනය ඛාදිත වූවද, ඒ සම්බන්ධෙයන් 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙතහි පරිච්ෙඡ්ද 220 
විධිවිධාන නිෙයෝග සමඟ අනුකූලත්වය දැක්වීමට එහි අධ්යක්ෂකවරුන් අෙපොෙහොසත් විය.     

 

 ඇ) 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙතහි පරිච්ෙඡ්ද 187 විධිවිධාන මගින් නියම කරනුෙය්, 
‘අධ්යක්ෂකවරුන්ෙග් රාජකාරි‘ වන අතර, එහි 188 පරිච්ෙඡ්දය අනුව, එකී පනෙතහි කිසිදු 
විධිවිධානයක් උල්ලංඝනය වන පරිදි කියා කිරීම සඳහා එකඟ වීමට ෙහෝ එෙසේ කියා කිරීමට 
අධ්යක්ෂකවරුන්හට තහනම් ෙව්.  

 

 ඈ) එබැවින්, පළවන වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්ය විසින් පත් කරනු ලැබූ, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් 
(ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම් (HDL) පාලනය කරනු ලැබූ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) රජෙය් අධ්යක්ෂකවරුන් 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙතහි 
විධිවිධාන නිහීන ෙලස උල්ලංඝනය කිරීමට කියා කිරීම සාපරාධී කියාවක් වන අතර, එබැවින්, 
ඔවුන් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL)  අධ්යක්ෂකවරුන් සහ / 
ෙහෝ ෙවනත් රාජ්ය ආයතනයක අධ්යක්ෂකවරුන් වීමට සුදුසු ෙහෝ විධිමත් පුද්ගලයින් ෙනොෙව්.  

   

 ඉ) රජෙය් නාමික අධ්යක්ෂකවරුන් විසින් ඒකාන්තෙයන්ම, තැති ගන්වන සුළු ෙලස, ෙද්ශෙය් 
ව්යවස්ථාපිත බලය නිහීන ෙලස උල්ලංඝනය කර ඇත. 

 

60. අ) අමාත්ය මණ්ඩලය පත් කල සාකච්ඡා කාරක සභාෙවහි (CANC) වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ 

2005.10.5 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය සඳහා 2005.10.13 දිනැතිව  (එක්ස්31) අමාත්ය 
මණ්ඩලය අනුමැතිය ලද අතර, අෙනකුත් කරුණු අතරතුර එහි නිර්ෙද්ශ වූෙය් ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) පතිව හගත කිරීමට ෙනොව එය වසා දැමිය 
යුතු බවයි.   
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 ආ) ඉහත සඳහන් කරුණු යටපත් කරමින්, 3 වන වගඋත්තරකාර, මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ 
මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දර විසින්, පලවන වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්යවරයා 
ෙවත ෙහේතු ෙවමින්, ඒ අනුව, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) වසා 
දැමීමට විරුද්ධව සහ විකල්පයක් ෙලස, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම 
(HDL) පතිව හගත කිරීම සඳහා අධිකරණය ෙවත කරුණු දැක්වීමට හැකිවන ෙලසට අනුමැතිය 
ලබා ගැනීම සඳහා, පලවන වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 2007.1.21 දිනැතිව අමාත්ය 
මණ්ඩල සංෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු ෙකරිණි. 

 

2007.1.21 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශෙයහි සහ අමාත්ය මණ්ඩල 
අනුමැතිෙයහි සත්ය පිටපත් එකට එකතු ෙකොට “එක්ස්34“  ෙලස 
සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් 
භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

   
 ඇ) 3 වන වගඋත්තරකාර, මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දර 

විසින්, වැරදි සහගත ෙලස සහ නීති විෙරෝධී ෙලස 2007.5.10 සහ 2007.12.7 දිනැති ෙමෝසම් 
මගින් රජෙය් නීතීඥ හරහා ‘මැදිහත්-පාර්ශවය‘ ෙලස මැදිහත් වූෙය්, 5 වන වගඋත්තරකාර ගරු 
නීතිපති, ජනාධිපති නීතීඥ සී. ආර්. ද සිල්වාෙග් උපෙදස් අනුව, පෙව්ශ ෙවමින්, සමාගම් පනෙතහි 
විධිවිධාන නිහීන ෙලස උල්ලංඝනය කර, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම 
(HDL) වසා දැමීමට විරුද්ධ ෙවමින්, ඒ සඳහා පළමුව, එෙසේ සිදු කිරීමට අධිකරණෙය් අවසරය 
ලබා ෙගනය.   

 

2007.5.10 දිනැති සහ 2007.12.7 දිනැති ෙමෝසම් වල සත්ය පිටපත් 
එකට එකතු ෙකොට “එක්ස්35“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, 
ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

 ඈ) 5 වන වගඋත්තරකාර ගරු නීතිපති, ජනාධිපති නීතීඥ සී. ආර්. ද සිල්වා සහ 6 වන වගඋත්තරකාර 
ෙමොහාන් පීරිස්, රජය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිමින්, 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙතහි විධිවිධාන 
නිෙයෝග උල්ලංඝනය කර සිදු කරන, ඉහත කී වසා දැමීමට විරුද්ධ වීම සඳහා කටයුතු කල අතර 
එය 2007.5.3 දින සිට බලාත්මක විය.  

   
 1988 ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නීති වල 11 වන නීතිෙයහි විධිවිධාන අනුව,  නීතීඥයකුට ඔහු ඇතුලත් වන 

ෙකොම්සමක් ෙහෝ ෙකොමිසෙමහි විරුද්ධතාවයක් සඳහා අනුබල දීමට, කිසිදු වෘත්තීයමය කරුණක් 
පිළි ගැනීම තහනම් ෙව්.  

 

 ඉ) 6 වන වගඋත්තරකාර, එවකට ගරු නීතිපති ෙමොහාන් පීරිස්ෙග් 2010.9.16 දිනැති ලිපිය මගින් 
ෙබ්රුම්කරණය සඳහා පවතින හැකියාව ෙසෝදිසි කිරීමට රැස්වීමක් කැඳවනු ලැබ ඇත. එෙහත්, 
එවැනි සාකච්ඡාවක් පවත්වා ෙනොමැත.  

 

 ඊ) දී ඇති සාධක සහ තත්වයන් යටෙත්, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම 
(HDL)  ‘ඌණ කියාකාරී ව්යවසායයක්‘ ෙලස ෙල්ඛන ගත කිරීෙම් නඩු කටයුතු සිදු කිරීම පමාද 
කිරීම ඒකාන්තෙයන්ම තැති ගන්වන සුළු සහ  එය ජාතික ආර්ථිකයට සහ මහජන යහපතට 
අහිතකර වන ෙලස ෙව්.  නඩුව එෙසේ වන විට, 5 වන වගඋත්තරකාර ගරු නීතිපති, ජනාධිපති 
නීතීඥ සී. ආර්. ද සිල්වා සහ 6 වන වගඋත්තරකාර ෙමොහාන් පීරිස්, රජය ෙවනුෙවන් ෙපනී 
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සිටිමින්, සමාගම් පනෙතහි විධිවිධාන නිහීන ෙලස උල්ලංඝනය කරමින්, ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) වසා දැමීමට අඛණ්ඩව විරුද්ධ ෙවමින්, 
වගකීම් දරමින් ෙපනී සිටීම සහ ෙබ්රුම්කරණ හැකියාවන් දැනුම් දීම සහිතව, ෙම් දක්වා වර්ෂ 5 
ක් පුරා වසා දැමීෙම් අයැදුම පවත්වා ෙගන යාමට අධිකරණයට ෙහේතු වී කටයුතු කර ඇත.    

 

 එ) උපෙල්ඛන අංක 1 යටෙත් වන ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) 
ඇතුළුව,  රජයට අයිතිව තිෙබන ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි 
(HDL) ෙකොටස් සඳහා නීතිය කියා කිරීම ෙකෙසේ ෙහෝ ෙමොන අයුරකින් ෙහෝ ඕනෑම ආකාරයකින් 
උපකාරක ෙවමින්,  6 වන වගඋත්තරකාර හිටපු ගරු. නීතිපති ෙමොහාන් පීරිස් විසින් යුක්තිය 
විහිලුවක් බවට ෙපරලා ඇත.   

 

61. අ) 2005.3.31 දිනට ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) ෙශේෂ පතය, 
2006.11.17 දින ෙගොනු කරනු ලැබූ අෙහෝසි වූ ෙපත්සෙමහි ෙහලි කර ඇති පරිදි, පහත සඳහන් 
පරිදි ෙව්.    

 

රු. මිලියන 
 

ස්ථාවර වත්කම්     2,139.2  
 
ජංගම වත්කම්          744.6  
ජංගම වගකීම්              271.6  

    473.0  
---------  

ශුද්ධ වත්කම්      2,612.2  
 
ෙකොටස් පාග්ධනය          452.2  
ෙවන් කිරීම්          860.7  
(එකතුකල අලාභය)     (6,351.5)  

(5,038.6)  
දීර්ඝ කාලීන වගකීම්     7,650.8  

 ---------  
මූල්ය පභවයන්        2,612.2 

 

 

 ආ) 2010 .3.31 දිනට ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) ෙශේෂ පතය, 
පහතින් පදර්ශනය කර ඇති පරිදි ආසන්න දිනැතිව ෙබදා හැර ඇති අතර, එමගින් ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) පාග්ධනෙයහි සිදු වූ වැඩිදුර ඛාදනය සහ 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) විසින් වැඩිදුර එකතු කර ගනු 
ලැබූ අලාභ සහ වගකීම් ෙහලි කරනු ලැබ ඇත.    

 

 රු. 
මිලියන 

 රු. 
මිලියන 

ෙකොටස් හිමියන්ෙග් සමෙකොටස් 

 
 ජංගම ෙනොවන වත්කම්  

පකාශිත පාග්ධනය 452 ඉඩකඩම්, පිරියත හා උපකරණ 6,127 

නැවත ඇගයූ ඉතුරුම් 4,706 ෙපර ෙගවුම් කල් බදු ගාසත්ු 185 
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ෙවන්කිරීම් 371  6,312 
එකතු කල අලාභය (10,302)   
                                         හිඟය 

 

(4,773)   

ජංගම ෙනොවන වගකීම් 

 
 ජංගම වත්කම්  

ෙපොළී ෙගවන ණය 10,268   
විශාමික පතිලාභ බැඳම් 69 බඩු ෙතොගය 49 

 10,337 ලැබීම් 208 
ජංගම වගකීම්  ෙකටි කාලීන ආෙයෝජන  
ෙවළඳ සහ අෙනකුත් ෙගවීම් 371 - භාණ්ඩාගාර බිල්පත්    688  
ෙපොළී ෙගවන ණය (වර්ෂ 1) 1,457 - බැංකු තැම්පතු             114 802 
බැංකු අයිරාව 3 අතැති මුදල් හා බැංකු 24 

 
 

1,831  1,083 

සමස්ථ වගකීම් 

 

12,168   

වගකීම් අඩුකලා හිඟය 7,395 සමස්ථ වත්කම් 7,395 

 
 
62. අ) 2011.5.3 දිනැති ලිපිය මගින් රජය විසින් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම 

(HDL) ලබා ගත් ණය අත්තිකාරම් නැවත ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගෙමහි (HDL) ෙවත ෙගවීමට අවශ්ය වූ අතර, මිට්සුයි සහ තායිෙසයි ෙවත රු. 
12,098,634,769.77 ක ෙගවීමක් සිදු කරන ලදී.  

 

 ආ) 2011.5.6 දිනැති ලිපිය මගින් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) 
විසින් රජය ෙවත වසර 18 ක් පුරා පැවති ණය නැවත ෙගවීම සඳහා ෙයෝජනාවක් යවනු ලැබ 
ඇත.    

  

 ඇ) 2011.5.10 දිනැති ලිපය මගින්, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි 
(HDL) ණය නැවත ෙගවීෙම් ෙයෝජනාව රජය විසින් පතික්ෙෂේප කල අතර, ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) විසින් වසර 2 ක කාලයක් තුල මාසික වාරික 
ෙගවීෙම් පදනම මත රු. 12,098,634,769.77 ක හිඟව තිෙබන හිමිකම් වටිනාකම නැවත ෙගවීම 
අවශ්ය විය.   

 

 ඈ) ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස ් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) සම්පූර්ණ කළමනාකරණ 
පාලනය රජෙය් අධ්යක්ෂකවරුන් ෙවත තිබියදී, ඉහත පරිදි එවැනි ලිපි හුවමාරුවක් සිදුවීම 
ඒකාන්තෙයන්ම  විසුළු නාඩගමකි. 

 

2011.53,2011.5.6 සහ 2011.5.10 දිනැති ලිපිවල සත්ය පිටපත් එකට 
එකතු ෙකොට “එක්ස්36“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 
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63. අ) රජය විසින් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත ලබා දුන් 
පාග්ධන ණය වාරිකයන් එච්. සී. (සිවිල්) ඩබ්. පී. අයැදුම් අංක 52/2011/සීඕ ෙපත්සෙමහි ෙහළි කල 
පරිදි, පහත පදර්ශනය කර ඇති පරිදි රු. 4,435,986,893/- වටිනාකම පමණක් විය.  

 

 

ණය දිනය     වටිනාකම  ෙපොළී අනුපාතය  
       රු. 
  

01.07.97   288,567,631   12.50%  
07.07.99   469,742,070   12.50%  
03.07.00   464,427,826   12.50%  
03.07.01   360,618,876   18.56%  
03.07.02   446,803,874   12.50%  
01.07.03   340,024,378   9.40%  
01.07.04   395,658,959   8.59%  
30.06.05   225,639,338   10.28%  
30.06.06   157,555,617   11.61%  
30.06.07   344,772,738   18.77%  
30.06.08   456,077,609   20.59%  
28.12.10   486,097,977   8.39%  

       

      එකතුව 4,435,986,893 

 

 ආ) කිසිදු පාග්ධන ෙපොළියක් මත ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) 
විසින් රජය ෙවත ෙමොනම අයුරකින්වත් නැවත ෙගවීමක් සිදු කර ෙනොමැත.  

  

 ඇ) 2010.3.31 දිනට ඉහත කී ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) හි ෙශේෂ 
පතෙයහි, වාර්ෂික සංයුක්තය ෙලස ඉහත කී අනුපාතයන්ට ෙපොළිය ඇතුලත් කර ඇත. (එනම් සුළු 
ෙපොළී අනුපාතය 13.0% වා. අ. ෙලස) 

 

 ඈ) සිවිල් නීති අඥා පනෙත් පරිච්ෙඡ්ද 5 අනුව, නිෙයෝග කර ඇත්ෙත් ෙපොළිය පාග්ධනය ඉක්මවා 
ෙනොයා යුතු බවයි.  

 

64. අ) 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙත් 277 පරිච්ෙඡ්දය සමඟ කියෙවන පරිච්ෙඡ්ද 364 හි විධිවිධාන 
පකාරව, 2006.11.17 දින ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) වසා 
දැමීම සම්බන්ධ ෙපත්සම ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගම (HDL) විසින් ෙගවාය යුතු සහ/ ෙහෝ අය කර ගත යුතු ෙපොළියක් ෙනොවීය.  

 

 ආ) 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙතහි 277 පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන පකාරව, වසා දැමීම සඳහා 
ෙපත්සම ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අවස්ථාෙව් සිටම, සමාගම වසා දැමීම සඳහා සිතා ෙගන, ඒ සඳහා 
කටයුතු ආරම්භ කල යුතුය.  

  

 ඇ) එබැවින්, 2006.11.17 න් පසු ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) 
විසින් රජයට අයවිය යුතු ෙහෝ ෙගවිය යුතු ෙපොළියක් ෙනොමැත.  

 

65. එම නිසා, 2010.3.31 දින ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) පකාශිත 
ගිණුම් හි ෙපොළිය වැරදි සහගත ෙලස, නීති විෙරෝධී ෙලස වැඩි කර පකාශ කර ඇත.  
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66. නීතිය උල්ලංඝනය කරනු ලැබූ සහ රජයට එනම් මහජනතාවට ඉහත සඳහන් අලාභයකට ෙහේතු වූ 
එම පුද්ගලයින්, ඒ සඳහා වග විය යුතු සහ වග කිව යුතු පුද්ගලයින් විය.  

 

67. අ) ඉහතින් සඳහන් වූ කරුණු වලින් ෙහලි වන්ෙන්, පළවන වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් නම් කරනු ලැබ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස ් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) 
පරිපාලනය සිදු කරන රජෙය් අධ්යක්ෂකවරුන් ෙනොසැලකිලිමත්ව ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් 
(ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) වැරදි ෙලස පාලනය කර ඇති බවයි.  

 

 ආ) ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) දරුණු ෙලස අලාභ විඳිමින් සහ 
දරුණු පීඩාකාරී මූල්ය අවස්ථාවක පවතින විටදීත්, ඔවුන් ඔවුන්ග් ෙව්තනය, දීමනා සහ අෙනකුත් 
පූර්ව අවශ්යතාවයන් වලින් තෘප්තිමත්ව ඇත. 

  

 ඇ) 2011.11.8 දින ඉහතින් සඳහන් පනත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත වීමට පූර්වෙයන්, 2011.9.6 සහ 
2011.10.24 දිනැති ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) මණ්ඩල 
සටහන්හි ෙකටුම්පත් අනුමැතිය සඳහා වාර්තා කරමින්, එමගින් මාසයකට රු. 400,000/- බැගින් 
වන ෙගවීමක් සිදු කිරීමට සහ පළවන, ෙදවන, නව වන වගඋත්තරකරුවන්ෙග් ඥාතියකු වන 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) සභාපතිහට බීඑම්ඩබ්ලිව් 
එස්යූවී (BMW SUV) රථයක් මිලදී ගැනීම සඳහා වටිනාකම රු. මිලියන 25 ඉක්මවූ අගයක් 
ගණන් ගනු ලැබ, ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා ෙගන ඇත.  

 

ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) 
මණ්ඩල සටහන්හි ෙකටුම්පත්හි සත්ය පිටපත් එකට එකතු ෙකොට 
“එක්ස්37“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
68. අ) 2011.11.8 දිනැතිව ඉහතින් සඳහන් පනත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කිරීමට පූර්වෙයන්, පැහැදිලි 

ෙලස ෙපෙනන පරිදි 3 වන වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර 
ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දරෙග් ගිවිසුම් සමඟ එකමුතු ෙවමින්, මහාභාණ්ඩාගාර නිෙයෝජ්ය ෙල්කම් 
විසින් 2011.5.10 දිනැතිව ලිපියක් නිකුත් කරමින්; (එක්ස් 36 හි ඇතුලත් කර ඇත.) ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) හිඟව තිෙබන ෙගවීම් වැරදි සහගත සහ 
නීති විෙරෝධී ෙලස අයිතිය පකාශ කර සිටි රු.  මිලියන 12,098 ක් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් 
(ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත, වර්ෂ 2 ක ෙගවීම් කාලයක් ඇතුලත ෙගවීමට අවශ්ය 
බව දන්වා සිටින ලදී.  

 

 ආ) එබැවින්, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) සහ / ෙහෝ 
ෙකොටස්හිමියන් එක් අයකු ෙහෝ වැඩි සංඛ්යාවකට; ආෙයෝජන වැඩි කිරීම සඳහා හිමිකම ලබා ගත් 
සහ රජය ෙවත එහි නීතිමය ගාස්තු  ඉල්ලා සිටින පරිදි වසර 2 ක කාලයක් තුල රජය ෙවත නැවත 
ෙගවීමට හිමිකම ලබා ගන්නා ලදී.    

  

 ඇ) උපෙල්ඛන අංක 1 යටෙත් වන ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) 
ඇතුළුව,  රජයට අයිතිව තිෙබන ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි 
(HDL) ෙකොටස් සඳහා නීතිය කියා කිරීම ෙකෙසේ ෙහෝ ෙමොන අයුරකින් ෙහෝ ඕනෑම ආකාරයකින් 
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උපකාරක ෙවමින්,  3 වන වගඋත්තරකාර, මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර 
ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දර විසින් යුක්තිය විහිලුවක් බවට ෙපරලා ඇත.   

 

69. අ) ඉහත සඳහන් පනෙතහි උප ෙල්ඛනෙයහි, ෙපත්සම්කරු ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) ෙකොටස්හිමියකු/ පාර්ශවකරුවකු ෙලස ඇතුලත් බව දන්වා සිටීම 
මත, ෙපත්සම්කරු විසින් ඔහු ලංකාවට පැමිණි 2011.11.4 සිකුරාදා දිනට පසුව එළඹුණු ඊළඟ 
වැඩ කරන දිනෙය්දී එනම් 2011.11.8 සඳුදා දින (2011.11.7 දින රජෙය් නිවාඩු දිනයකි.), 2007 
අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙත් ‘එක්ස්‘ ෙකොටෙසහි වන විධිවිධාන පකාරව, ඔහුෙග් සමාගම වන 
කන්සල්ටන්ස් 21 ලිමිටඩ් මගින්, ෙකොළඹ පිහිටි බස්නාහිර පළාත් ඉහළ අධිකරණෙය් (සිවිල්) 
අයැදුම් අංක 52/2011/සීඕ දරණ අයැදුම ෙගොනු කරනු ලැබූෙව්; ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) නැවත කමවත් කිරීම සහ මධ්යස්ථ ගිවිසුමකට පැමිණීමට 
ව්යාප්ත ෙපොදු සහ විධිමත් නීති පැවති බවට ආදර්ශනය කරමිනි.   

 
 ෙපත්සම ෙගොනු කරනු ලැබූ එකී එච්. සී. (සී) ඩබ්. පී. අයැදුම් අංක 
52/2011/සීඕ හි සත්ය පිටපතක් ඒ සමඟ අමුණා ඇති ෙල්ඛන 
ෙනොමැතිව “එක්ස්38“  ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

 ආ) අමාත්ය මණ්ඩල මාධ්ය පකාශක, අමාත්ය ෙකෙහලිය රඹුක්වැල්ල විසින්, විධිමත් මාධ්ය 
සාකච්ඡාවක් කැඳවමින්, පකාශ කර සිටිෙය්, ඌණ කියාකාරී ව්යවසායයන් සඳහා ඒවාෙය් 
පුනරුත්ථාපනය සහ / ෙහෝ පතිවූහගතකරණය සඳහා ඒවාෙයහි හිටපු අයිතිකරුවන්හට ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කල හැකි බවයි. ඒ අනුව, ෙපත්සම්කරු විසින් 2011.11.18 දිනැතිව ඔහු ෙවත ලිපියක් 
ෙයොමු කරමින්, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) නැවත සකස් 
කිරිම සහ පතිවූහගත කිරීම සඳහා ඉහළ වාණිජ අධිකරණෙය් ෙගොනු කරනු ලැබූ ඉහතින් සඳහන් 
කල අයැදුම විෙශේෂෙයන් ඒ සමඟ ෙයොමු කරමින්, ඔහුට අවවාද කර සිටිෙය් ඉහතින් සඳහන් කල 
කරුණු සිදු කිරීමට හැකිද යන්න ලබා ෙදන, නීතිෙය් පවතින විෙශේෂ විධිවිධාන පිළිබඳව අපමාදීව 
දැනුවත් වන ෙලස දන්වමිනි.  

 

2011.11.18 දිනැති ලිපිෙයහි සත්ය පිටපතක් “එක්ස්39“  ෙලස 
සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් 
භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

  

 ඇ) ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL), 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් 
පනත යටෙත් පාලනය වන බැවින්, ෙපොදු සහ විධිමත් නීතිෙයහි විධිවිධාන යටෙත් පතිව හගත 
කිරීම සහ සංවර්ධනය කල යුතු ෙව්. – 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙතහි විධිවිධාන අනුව, 
අධිකරණ බලෙය් අධීක්ෂණය යටෙත්, ඉහත කී අයැදුම් අංක 52/2011/සීඕ මගින් ඉහළ වාණිජ 
අධිකරණය ෙවත සිදු කරනු ලැබූ (“එක්ස් 38“) පරිදි මිස, මහජනතාෙග් දැනුවත්භාවෙයන් 
රහසිගත ෙලස සිට වැසුණු ෙදොරටුවලට පිටුපසින් සිට ෙනොෙව්.  

 

70. ෙමම තත්වය යටෙත් ෙපත්සම්කරු විසින් ෙගෞරවෙයන් පකාශ කර සිටිනුෙය්;  
  

 අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 118 වන ව්යවස්ථාව සමඟ කියෙවන 132 වන ව්යවසථ්ාෙවහි විධිවිධාන 
අනුව, ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් පූර්ණ විනිශ්චය මඬුල්ලකින් සමාෙලෝචනය කරනු ලැබූ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 123 (3) වන ව්යවස්ථාෙව් නියම කර ඇති පරිදි, අෙන්යොන්යව; 
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අනුකූලතාවයක් ෙනොවන පමාද ෙදෝෂයක් වූ නිශ්චය (“එක්ස්6(ඒ)“) ද ඇතුලත්ව, ෙම් සමඟ 
ව්යවස්ථාපිතමය ෙලස සහතික කර අයැද ඇති සාධාරණ සහ යුක්ති ගරුක සහන සඳහා ඔබෙග් 
ගරු අධිකරණෙය් අධිකරණ බලය අයැඳීමට වඩා ෙහොඳ, පමාණවත් සහ වලංගු අයිතියක්, ෙහේතු 
සහ වටපිටාවක් ඔහු සතුව පවතින බවයි.     

  

 ආ) ඒ අනුව, ඔබෙග් ගරු අධිකරණය උනන්දු කරවමින්, ෙපත්සම්කරු විසින් භාගවතී ෙජ්. ෙග් 
රාජස්ථාන් රජය සහ ඉන්දියානු සමාගමය, ඒඅයිආර් 1977 එස්සී 1361, 1413 හි උපෙද්ශ උපුටා 
දක්වයි.  

 

“ ...... ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මගින් පවතින බලය යටෙත් බලධාරීත්වය එකී 
බලෙය් සීමාවන් තුල කටයුතු කරන්ෙන්ද, නැතෙහොත් එය ඉක්මවා කටයුතු 
කරන්ෙන්ද යන්න පිළිබඳව පශ්න පැන නැඟී ඇති අතර, එය නිශ්චිතව තීරණය 
කල යුතු වන්ෙන් අධිකරණය විසිනි. ඒකාන්තෙයන්ම, එෙසේ සිදු කිරීම සඳහා එය 
සතු ව්යවස්ථාපිත වගකිමකි. .... කිසිවකුව ෙකෙසේවත් ඉහළ රැඳමට සහ 
ව්යවස්ථාව යටෙත් එහි බලෙය් පමාණය තනි විනිශ්චයක් මගින් 
බලධාරීත්වයකට උදාර ෙලස හිමිකම් පෑමට ෙනොහැකි ෙහෝ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව මත පවතින එවැනි බලයක් එහි කියාවන් මත සීමා නියම කිරීමට 
ෙනොහැකිය. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් අවසන් නිරූපිතයා අධිකරණයයි. ........  
ෙමම අධිකරණය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් වටිනාකම් පවත්වා ගැනීමට සහ 
ව්යවස්ථාපිත සීමාවන් බලාත්මක කිරීම සඳහා ෙව්ත එය  නීතිෙය් ආධිපෙත්යය් 
සාරයයි. ...... “  

 

 ඇ) ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් එස්.සී. එෆ්ආර් අංක 431/2001 හි පහත පරිදි සඳහන් ෙව්.  
 

“ රජෙය් බලධාරීන් සහ නිලධාරීන් ෙවත පවරා ඇති සියලුම බලයන් සහ 
අභිමතයන්, මහජනතාවෙග් විශ්වාසය සඳහා එය ආරක්ෂා වන පරිදි ඒ මත, 
සාධාරණ ෙහේතු සහිතව, ෙහොඳ හිතින් සහ මහජන යහපත පරිදි අදාළ වන 
වටපිටාවක, නීතිමය අයුරින් සිදු කිරීමට හැකි වන පරිදි ස්ථිරව ස්ථාපිත කර ඇත; 
ඔවුන්ෙග් නිරෙප්ක්ෂ ෙහෝ නැවත සමාෙලෝචනය කිරීමකින් ෙතොර බාධා කිරිම් 
ෙනොමැත; සහ එය ඔවුන්ෙග් අභ්යාසයන්හි නිතිමයභාවය සහ ශිෂ්ඨත්වය වන 
අතර, ඔවුන් ෙවත සාකච්ඡා කර පවරා දුන් අරමුණු මත සම්බන්ධව එම 
අභ්යාසයන් විනිශ්චය කල යුතුය. “  

 

තවද සඳහන් කරනුෙය් - ඔබෙග් ගරු අධිකරණය ෙවත - පකාශයන් සහ ජනමත විචාරණයන් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සමඟ පවතින අනුකූලතාවය පිළිබඳ සළකා බැලීමට අධිකරණ බලය සතු 
ෙව්. ...... (අවධාරණය ෙකොට ඇත.)   

 

 ඈ) රජය, වාණිජ ව්යාපාර ෙවත ආගමනය වීෙම් සන්දර්භය පිළිබඳ, ෙලෝඩ් ඩනින් මහතා ෙග් (1977) 
1 සියලු @ 892 විනිශ්චය තුල කැඳවීෙම් නිෙයෝගෙයන් පහත පරිදි උපුටා ෙගන ඇත.  

 

“ විවාදය පශ්නයක් ෙගන එන්ෙන් නම්; එම අවස්ථාෙව්දී, විෙද්ශ රජයක නීතිමය 
ෙහෝ ජාත්යන්තර ගනුෙදනුවක් ෙහෝ එය කියාත්මක වීෙම් පතිපත්තියක් නම්; 
මුක්තිය අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නම්, රජය විසින් එෙසේ මුක්තිය පදානය කල යුතුය; 
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මක් නිසාද යත්, ෙවනත් රටක පජාතන්තවාදී අධිකරණයකදී එවැනි විවාද ඡන්ද 
ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලැබීම, විෙද්ශ පරමාධිත්වෙය් ගරුත්වය අමනාප කර 
ගැනීමට සිදු වනු ඇත; නමුත් විවාද සඏකන විට, එවැනි අවස්ථාවකදී, විෙද්ශ 
රජයක වාණිජ ගනුෙදනු (ෙවනම නීතිමය හිමිකම් යටෙත් සකස් කරනු ලැබූ ෙහෝ 
ඔවුන්ෙග්ම ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙහෝ නිෙයෝජිතායතනයන් මගින් පවත්වා ෙගන යන 
ලද්ෙද් නම්) සහ අපෙග් පාෙද්ශීය අධිකරණ බලය තුල විධිමත් ෙලස ඉදිරිපත් 
වන්ෙන් නම්, එවැනි අවස්ථාවක මුක්තිය පදානය කිරීමට පදනමක් ෙනොමැත. “   
- රහිම්ෙටෝලා එදිරිව හයිදාබාද් හි නිසාම්  

 

“ ........ ෙමහි ෙවළදාම්කරුවකු සමඟ වාණිජ ගනුෙදනුවක් සඳහා ඇතුලත් වී 
ඇති විටක, සහ අපෙග් අධිකරණයන්හි පාෙ◌ද්ශීය අධිකරණ බලය තුල විධිමත් 
ෙලස විවාද මතුෙව් නම් එවැනි අවස්ථාවක විෙද්ශ පරමාධිපත්යයට මුක්තියක් 
ෙනොමැත. බිතාන්ය ෙවළදෙපොෙළහි ෙවළද භාණිඩ මිලදී ගැනීෙම් නිතිමය 
හිමිකම් සමඟ විෙද්ශ රාජ්ය සම්බන්ධ වන්ෙන් නම් ෙහෝ හුවමාරුෙව්දී නැව් 
කිලියට ගැනීෙම් කමය රජයට පවතී නම්, එමගින් ෙල්කෙය් ෙවළඳ ස්ථාන වලට 
ඇතුලත් වන්ෙන් නම්, සහ ඒ සඳහා ජාත්යන්තර කමිටු විසින් ෙවළඳාෙම් 
නීතීවලට බැඳ සිටීමට අවශ්ය ෙව්. “ -  තායි- යුෙරෝපා ටපිෙයොකා සර්විස් ලිමිටඩ් 
එදිරිව පකිස්ථානු රජය “ 

 

 ඉ) ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් 1992 එස්සී අභියාචනා 33 සහ 34 අනුව, අෙනකුත් කරුණු අතරතුර 
පහත පරිදි සටහන් කර ඇත.  - (සීඑල්ආර් (ෙපොදු) 1992 @ 636) බලන්න. 

 

 “ එය සම්පූර්ණෙයන්ම රජෙය් ෙනොසැළකිල්ල පිළිබඳ කරුණක් විය 
ෙනොහැකිය. ....... “  

 

 ඉහත සඳහනින් රජෙය් ෙවනත් අංගයක් ෙලස අධිකරණ බලෙය් සත්ය නදහස්භාවය සහ එෙසේ 
පැවතීමට ඇති අයිතිය සත්ය සහ මනාව ආදර්ශනය කර ඇත.  එහි පකාශිත පරිදි - ‘ රජයට වැරදි 
කල ෙනොහැකිය. ‘   

 

 ඊ) නිලෙයහි උපකල්පනය මත, හිටපු අගවිනිසුරු  ෙජ්. ඒ. එන්. ද සිල්වා, ඔහුෙග් චාරිතානුකූල 
කථාවකදී, ෙබෞද්ධයකු ෙනොවූවද, පහත ධම්ම පදය ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරයි.   

 

“ මිනිසකු යුක්තිගරුක වන්ෙන් අත්තෙනෝමතික විනිශ්චයක් ලබා දීෙමන් 
ෙනොෙව්; බුද්ධිමත් මිනිසා යනු හරි වැරැද්ද විමර්ශනය කරන තැනැත්තායි. “ 

 

“ අෙනකුත් අයව අත්තෙනෝමතිකව විනිශ්චය ෙනොකර, සථ්ය අනුව අපක්ෂපාතීව 
විනිශ්චය ෙදන තැනැත්තා, නීතිෙය් භාරකරු වන විචක්ෂණ මිනිසකු වන අතර, 
යුක්තිගරුක යයි නම් ලබයි. “ 

 

71. අ) ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) සම්බන්ධ නඩු වන, ඩීසී ෙකොළඹ 
නඩු අංක 217/සීඕ වසා දැමීෙම් අයදුම්පත ෙහේතුෙවන් ඉවත් කල, සිව් වන වගඋත්තරකාරට 
එදිරිව ෙකොළඹ දිස්තික් අධිකරණෙය් පවතින නඩු අංක 21819/එම්ආර් සහ 19849/එම්ආර් 
සම්බන්ධිත අභියාචනා අංක 32/2001 සහ 33/2001 සඳහා එස්සී අනුමැතිය ඇතුලත්ව, ඔබෙග් 
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ගරු අධිකරණෙය් විභාග ෙවමින් පවතින සහ එස්සී අභියාචනා අංක 99-103/99 සහ නිගමනය 
ලබා දුන් නිශ්චිත නඩු කීපයක් වන එස්සී (විෙශේෂ) එල්ඒ අංක 49 සහ 114/96, සහ එස්සී (එස්ඩී) 
2/2011 හැර ෙමම කරුණු සම්බන්ධෙයන් ෙපත්සම්කරු විසින් ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් පිහිට 
අයැද ෙනොමැත.  

 

 ආ) ඔබෙග් ගරු අධිකරණයට අවශ්ය අවස්ථාවන්හිදී, අවශ්ය වැඩිදුර ෙල්ඛන ලබා දීමට ෙපත්සම්කරු 
ෙගෞරවෙයන් යුතුව එකඟ ෙව්.  

  

 

 

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

 

ෙපත්සම්කරු ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙයන් අයැද සිටිනුෙය් : 
 
අ)   වගඋත්තරකරුවන්ට දැන්වීම් නිකුත් කරන ෙලස, 

 
ආ) පළමු අවස්ථාෙව් දී ෙමම අයැදුම කියාත්මක කිරීම සඳහා තැබීමට අවසරය පදානය කරන ෙලස, 
 
ඇ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12(1) සහ 12(2) ව්යවස්ථාවන් යටෙත් සහතික කර ඇති පරිදි, 

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

 
ඈ) ෙමම කරුණ සම්බන්ධෙයන් විනිශ්චය කිරීමට අවශ්ය බවට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය සිතා සිටින පහත 

සඳහන් වාර්තාවන්ෙගන් එකක් ෙහෝ වැඩි පමාණයක් පරික්ෂණය සඳහා කැඳවන ෙලස, 
 
  i) ඩී. සී. ෙකොළඹ නඩු අංක 217/ සීඕ හි වාර්තාවන් 
  ii) නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තාවන් 
  iii) අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තාවන් 
  iv) සීඒ (රිට්) අයැදුම් අංක 1661/2003 හි වාර්තාවන් 
  v) නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවහි වාර්තාවන්  
 
ඉ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 123 (3) ව්යවස්ථාෙව් නියමයන්ෙගන් විෙශේෂෙයන් පාලනය කරනු 

ලබන, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 122 ව්යවස්ථාව යටෙත් ‘හදිසි පනතක්‘ ෙලස නම් කරනු ලැබූ 
ෙහෞෂඨ්ාධිකරණය විසින් සම්බන්ධ කර ගනු ලැබූ පනත සඳහා ෙහේෂ්ඨාධිකරණය විසින් නිශ්චයක් 
ලබා දීම පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

 
ඊ) පනත ෙහෝ ඒ සඳහා වන ඕනෑම පතිපාදනයක් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සමඟ අසංගත වන්ෙන්ද 

යන සැකය ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් කල්පනාවට ගන්ෙන්ද යන්න ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 122 
වන ව්යවස්ථාෙවහි විධිවිධාන පකාරව ‘හදිසි පනතක්‘ ෙලස පිටසන් කල පනත සඳහා ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සමඟ සංගතද යන්න සඳහා පරික්ෂා කිරීමට ෙහෝ සිදු කිරීමට පකාශ කරමින් නිෙයෝග 
කරන ෙලසට, 
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උ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 123 (3) ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව, පනත ෙහෝ ඒ සඳහා වන ඕනෑම 
පතිපාදනයක් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සමඟ අසංගත වන බවට සැකයක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් 
කල්පනාවට ගන්ෙන් නම්; ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 122 ව්යවස්ථාෙවහි විධිවිධාන පකාරව ‘හදිසි 
පනතක‘ ෙලස පිටසන් කල එම පනත ෙහෝ පනෙතහි පතිපාදන, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සමඟ 
අසංගත බවට සිතා ගත යුතු සහ නිශ්චය කල යුතු බවට පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

 
ඌ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 122 ව්යවස්ථාව යටෙත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ‘හදිසි පනතක්‘ ෙලස 

සළකනු ලැබූ (“එක්ස්6(බී)“) හි සළකුණු කර ඇති පනත මත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 123 
ව්යවස්ථාව යටෙත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබා දුන් (“එක්ස්6(ඒ)“) නිශ්චය නැවත පරීක්ෂා 
කිරීමට සහ සමාෙලෝචනය කිරීමට සහ එම නිශ්චය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 123 (3) ව්යවස්ථාෙව් 
නියමයන්ට අෙන්යොන්යව සහ / ෙහෝ අනුකූලතාවයක් පවතින්ෙන්ද යන්න පරීක්ෂා කර සහ 
සමාෙලෝචනය කිරීමට,   

 
ඔ) එවැනි නැවත පරික්ෂා කිරීමකින් සහ සමාෙලෝචනයකින් පසුව, එම නිශ්චය ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 123 (3) ව්යවස්ථාෙව් නියමයන් පකාරව, අෙන්යොන්යව සහ / ෙහෝ අනුකූලතාවයක් 
ෙනොදක්වන බවට සිතා ෙගන, ඒ අනුව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබා දුන් නිශ්චය පමාද ෙදෝෂයක් 
සහිත නිශ්චයක් ෙලස සළකා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබා දුන එම නිශ්චය (“එක්ස්6(ඒ)“) 
සංෙශෝධනය කිරීමට නිෙයෝග කරන ෙලස, 

 
ඕ) ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් නැවත පරික්ෂා කිරීමකින් සහ සමාෙලෝචනයකින් පසුව, පමාද ෙදොෂයක් 

සහිත නිශ්චයක් ෙලස එකී නිශ්චෙයහි සංෙශෝධනයක් සිදු කර ඇතිද යන්න සම්බන්ධෙයන් 9 වන 
වගඋත්තරකාර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායක විසින් එම නිශ්චෙයහි (“එක්ස්6(ඒ)“)  ඕනෑම 
සංෙශෝධනයක් සටහන් කර ගැනීමට උපෙදස් ෙදමින් නිෙයෝග කරන ෙලස,   

 
ඖ) ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් එස්සී (එස්ඩී) අංක 3/2011 මත සිදු කරනු ලැබූ නිශ්චය (“එක්ස්8(ඒ)“)  

මත “නගර සහ ගාම සැලසුම් සංෙශෝධිත“ ශීර්ෂගත පනත සමඟ ඉදිරියට කටයුතු කර ෙගන 
ෙනොයාම සඳහා,  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 82(1) සහ 82(2) සමඟ කියෙවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 8293) ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව, එම පනත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සමඟ 
අසංගත බවට නිශ්චය කරන ෙලසට 9 වන වගඋත්තරකාර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායක ෙවත 
පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

 
එ) පමාද ෙදෝෂයක් ෙලස හඳුනා ගනු ලැබූ විනිශ්චය  (“එක්ස්6(ඒ)“)   පරික්ෂා කිරීමකින් සහ 

සමාෙලෝචනය කිරීමකින් අනතුරුව, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් සංෙශෝධනය කල නිශ්චය 
(“එක්ස්6(බී)“) සමඟ ඉදිරියට කටයුතු කර ෙගන යාම ෙනොකරන බවට, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
82(1) සහ 82(2) ව්යවස්ථා පකාරව 9 වන වගඋත්තරකාර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායක ෙවත 
පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

 
ඒ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 84(3) ව්යවස්ථාව පකාරව සහ ඒ සමඟ කියෙවන ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 84 වන ව්යවස්ථාෙවහි අෙනකුත් අනු ව්යවස්ථාවන් පකාරව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සහ ඒ සමඟ වන විධිවිධානයන් සංෙශෝධනය කිරීමට, අවලංගු කිරීමට, ෙවනස් කිරීමට සහ එෙසේ 
කිරීමට සිතා ගැනීමට ෙනොහැකි විය යුතු අතර, සහ ඒ ෙලස අනුරූපනය කිරීමට ෙහෝ 
ෙගොඩනැංවීමට ෙනොහැකි වන අතර, සහ පසුව එය අවලංගු කල හැක්ෙක්, පැමිණ සිටින 
සාමාජිකයන්ෙග් ඡන්ද වැඩි පමාණයකින් බව පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 
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ක) ෙපත්සම්කරුෙග් 2011.11.8 දිනැති ලිපිය (“එක්ස්10“) ෙකෙසේ වුවත්,  ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 
4(ඩී) ව්යවසථ්ාෙවහි විධිවිධාන පකිරව, ෙපත්සම්කරුෙග් සහ ශී ලංකා පුරවැසියන්ෙග් මූලික 
අයිතිවාසිකම් ගරු කිරීමට, ආරක්ෂා කිරීමට සහ වැඩි වර්ධනය කිරීමට9 වන වගඋත්තරකාර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායක අසමත් වී ඇති බවට පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

 
ග) 7 වන වගඋත්තරකාර අධිකරණ අමාත්ය රවුෆ් හකීම් සහ / ෙහෝ 8 වන වගඋත්තරකාර අධිකරණ 

අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් සුහද ගම්ලත් හට, අයුක්තිෙයන් අත්පත් කරගත් / ෙපරලාගත් ඔවුන්ෙග් 
අමාත්යාංශය යටතට වැෙටන අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුවල කාර්යයන් ඉට් කිරීමට අවසර ලබා ෙදන 
ෙලස පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

 
ච)  3 වන වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දර 

සහ / ෙහෝ 6 වන වගඋත්තරකාර හිටපු නීතිපති ජනාධිපති නීතිඥ ෙමොහාන් පීරිස් සහ අෙනකුත් 
අය විසින්, 2 වන වගඋත්තරකාර ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යවරයාව,  ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් 
(ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගමට (HDL) අයත්ව තිෙබන සමස්ථ සාධක පිළිබඳ නිවැරදි දැනුවත් 
කිරීමකින් ෙතොරව සහ; රජය ෙවත ණය නැවත ෙගවීම සඳහා ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත වසර 2 ක කාලයක් ලබා දුන් බවට සඳහන් භාණ්ඩාගාරය 
විසින් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත ෙයොමු කරනු ලැබූ 
2011.5.10 දිනැති ලිපිය (“එක්ස් 36“ ෙකොටසක්) ෙනොසළකා, 2 වන වගඋත්තරකාර ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත්ය බැසිල් රාජපක්ෂහට, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම 
(HDL) පනෙතහි (“එක්ස්6(බී)“) උපෙල්ඛන 1 යටතට ඇතුලත් කිරීමට වැරදි ෙලස මග ෙපන් වූ 
බවට පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

 
ජ) එස්සී (එස්ඩී) අංක 2/2011 විභාග කිරීෙම්දී, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 

සමාගමට (HDL) අයත්ව තිෙබන සමස්ථ සාධක පිළිබඳ ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් නිවැරදිව දැනුම් 
දී ෙනොමැති බව පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

 

ට) ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) වසා දැමීම සඳහා 2006.11.17 
දිනැතිව, එනම් මීට වසර 5 කට ෙපරාතුව සිදු කලෙපත්සම්කරුෙග් ඩී. සී. ෙකොළඹ නඩු අංක 
217/සීඕ වසා දැමීෙම් අයැදුමට විරුද්ධ ෙවමින්, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගෙමහි (HDL) නඩු කටයුත්ත පමාද කිරීෙම් වගකීම සහ ඊට ෙහේතු වූෙය් 3 වන 
වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දර, හිටපු 
නීතිපතිවරුන් වන 5 වන වගඋත්තරකාර, ජනාධිපති නීතීඥ සී. ආර්. ද සිල්වා සහ 6 වන 
වගඋත්තරකාර, ජනාධිපති නීතීඥ ෙමොහාන් පීරිස් බව පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

 
ඩ) හිටපු නීතිපති, 5 වන වගඋත්තරකාර, ජනාධිපති නීතීඥ සී. ආර්. ද සිල්වා විසින්, ෙහොෙටල් 

ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) සහ රජය සතු අයිතිය පිළිබඳ සිදු වූ වංචාව 
සම්බන්ධව සහතික කල අපරාධ විමර්ශන සිදු කිරීමට; ඒ මත වූ ෙසොයා ගැනීම් මත වූ 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් එස් සී (අභියාචනා) අංක 33 සහ 34/1992 මත වූ 1992.12.2 දිනැති විනිශ්චය 
සහ අපරාධ පරීක්ෂණ  ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු කල විමර්ශනයන්ෙගන් පසු ෙසොයාගත් 
කරුණු ෙනොසළකා සහ ෙසොලිස්ටර් ජනරාල්ෙග් සහාය ඇතිව විෙශේෂ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාව 
විසින් නිශ්චිත පුද්ගලයින්ට එෙරහිව ෙකටුම්පත් කල ෙචෝදනා මත තහවුරු කිරීමට අෙපොෙහොසත් 
වූ සහ එෙසේ කිරීම පතික්ෙෂේප කල බව පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 
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ත) ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) වසා දැමීම සඳහා 2006.11.17 
දිනැතිව, එනම් මීට වසර 5 කට ෙපරාතුව සිදු කලෙපත්සම්කරුෙග් ඩී. සී. ෙකොළඹ නඩු අංක 
217/සීඕ වසා දැමීෙම් අයැදුමට විරුද්ධ ෙවමින්, 3 වන වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් 
සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දර, හිටපු නීතිපතිවරුන් වන 5 වන වගඋත්තරකාර, 
ජනාධිපති නීතීඥ සී. ආර්. ද සිල්වා සහ 6 වන වගඋත්තරකාර, ජනාධිපති නීතීඥ ෙමොහාන් පීරිස් 
විසින් 2007.5.3 දින සිට බලාත්මක වූ 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙතහි විධිවිධාන 
උල්ලංඝනය කරන අයුරින් කටයුතු කල බව පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

 
ද) 3 වන වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දර, 

ඔහු විසින්ම  පූර්වෙයන් මුදල් අමාත්ය සරත් අමුණුගම හට 2005.10.5 දිනැතිව අමාත්ය මණ්ඩල 
සංෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ෙහේතු වන පරිදි කටයුතු කර (“එක්ස්31“) සහ ඒ සඳහා 2005.10.13 
දිනැතිව අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී (“එක්ස්31“), එමගින්  ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් 
(ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL)  වසා දැමීම අසාර්ථකව (“එක්ස්30“) ඒ පිළිබඳ දැනුවත්ව, 
එම සාධක මැඩ පවත්වා,  3 වන වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර 
ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දර විසින්, පළවන වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්ය මහින්ද රාජපක්ෂ හට වැරදි 
ෙලස මග ෙපන්වමින්, 2007.1.26 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබූ (“එක්ස්34“) 
ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL)  වසා දැමීමට විරුද්ධ වීම සඳහා  
2007.1.21 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය (“එක්ස්34“) ඉදිරිපත් කිරීමට ෙහේතු වී ඇති අතර, 
එබැවින් පළවන වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්ය සහ අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් 2007.5.3 දිනැතිව 
බලාත්මක වූ 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙතහි විධිවිධාන උල්ලංඝනයට ෙනොකඩවා ෙහේතු 
ෙවමින් කටයුතු කල බව පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

   
න) 2007.5.3 දිෙනන් පසුවත් එවැනි නිලයක් දරණ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 

සමාගෙමහි (HDL) අධ්යක්ෂකවරුන් විසින් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගම (HDL) වසා දැමීම සඳහා 2016.11.17 දිනැතිව එනම් ෙමයට වසර 5 කට ෙපර සිදු කරනු 
ලැබූ ෙපත්සම්කරුෙග් ඩී. සී. ෙකොළඹ නඩු අංක 217/සීඕ වසා දැමීෙම් අයදුම්පතට විරුද්ධ 
ෙවමින්, 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙතහි විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන පරිදි කටයුතු කර 
ඇති  බව පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

 
ප) 2007.5.3 දිෙනන් පසුවත් එවැනි නිලයක් දරණ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 

සමාගෙමහි (HDL) අධ්යක්ෂකවරුන්, 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙතහි විධිවිධාන වසර 
ගණනක් තිස්ෙසේ ෙනොකඩවා උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කල බැවින්, ඔවුන් ඩිෙවෙලොපර්ස් 
(ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) අධ්යක්ෂකවරුන් ෙලස ෙහෝ ෙවනත් රජෙය් සමාගමක 
අධ්යක්ෂකවරුන් ෙලස නිලය දරමින් කටයුතු කිරීමට සුදුසු සහ ෙයෝග්ය පුද්ගලයින් ෙනොවන බව 
පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

 
බ) 2007.5.3 දිෙනන් පසුවත් එවැනි නිලයක් දරණ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 

සමාගෙමහි (HDL) අධ්යක්ෂකවරුන්,  2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙතහි පරිච්ෙඡ්ද 219 සහ 
375 හි විධිවිධාන අනුව,  ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) 
වත්කම් ඉක්මවා වියදම් දරා ඇති ණය සඳහා, එනම් ෙමම අවස්ථාෙව්දී රජය ෙවත වූ එනම් 
මහජනතාව ෙවත වූ ණය සම්බන්ධව, ඔවුන් ෙපෞද්ගලිකව වග කිව යුතු බව පකාශ කරමින් 
නිෙයෝග කරන ෙලසට, 
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ම) 2007.5.3 දිෙනන් පසුවත් එවැනි නිලයක් දරණ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගෙමහි (HDL) අධ්යක්ෂකවරුන්,  2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙතහි පරිච්ෙඡ්ද 277 සමග 
කියෙවන 364 පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන පකාරව, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස ් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගෙමහි (HDL) වත්කම් ඉක්මවා ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම 
(HDL) විසින් ෙගවීමට සහ / ෙහෝ ෙගවීමට එකඟ වී ඇති ෙපොළිය, එනම් ෙමම අවස්ථාෙව්දී රජය 
ෙවත වූ එවැනි ෙපොළියක් එනම් මහජනතාව ෙවත, ඔවුන් ෙපෞද්ගලිකව වග කිව යුතු බව පකාශ 
කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

 
ය) 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙතහි 382 පරිච්ෙඡ්දය යටෙත්, නීතිපති විසින් සමාගෙම් 

අධ්යක්ෂකවරුන්හට සාපරාධී ෙලස කරෙගන යාමට බල ගන්වා ඇති බව පකාශ කරමින් සහ 
2007.5.3 දිෙනන් පසුවත් එවැනි නිලයක් දරණ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික 
සමාගෙමහි (HDL) අධ්යක්ෂකවරුන්, එෙසේ කටයුතු කරෙගන යාමට වග කිව යුතුද, එෙසේ නම් 
එෙසේ කර ෙගන යන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳ සැඏකීමට නීතිපතිට උපෙදස් දී පකාශ කරමින් 
නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

 
ර) ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම් (“එක්ස්17“) සහ අතිෙර්කය (“එක්ස්23 ්“) පකාරව, රජය සහ ෙහොෙටල් 

ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) සමඟ, මිට්සුයි සහ සමාගම සහ තායිෙසයි 
සමාගම සමඟ, ඩී. සී. ෙකොළඹ නඩු අංක 3155/විෙශේෂ සහ 3231/විෙශේෂ මත ෙපත්සම්කරු විසින් 
ඇතුලත් වූ ෙබ්රුම්කරණයන් මත බලය පවත්වා ගත් 3 වන වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්යාංශ 
ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දර සහ නීතිපතිවරුන්, මහාභාණ්ඩාගාර 
ෙල්කම්වරු සහ මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරු කිහිපෙදෙනකු හරහා කටයුතු කෙළේ රජය බව 
පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

 
ල) ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) විසින්, ඩී. සී. ෙකොළඹ නඩු අංක 

3155/විෙශේෂ මත ෙපත්සම්කරු විසින් ලබා ගත් අතුරු තහනම් නිෙයෝග ෙහේතුෙවන් සහ 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තහවුරු කල පරිදි, පමාණවත් අරමුදල් එකතු කර, 3 වන කුළුෙණහි ඉදි 
කිරීම් ෙහෝටල් කාමර සංඛ්යාව වැඩි කරමින් අවසන් කර ලබා දීමට සහ එමගින් ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) ලාභ ඉපයීම් සහ ණය ෙසේවා හැකියාව 
වර්ධනය කර, එයින් පසු මිට්සුයි සහ සමාගම සහ තායිෙසයි සමාගම ෙවත ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) තමාෙග්ම අරමුදල් මගින් ෙගවීමට සහ 
ෙබ්රුම් කිරීමටත්, ඒ සඳහා එවැනි අරමුණක් සඳහා රජෙය් මුදල් භාවිතා කර, රජෙය් ඇපකරුවන් 
යටෙත් අත්තිකාරම් මුදල් ලබා ෙනොෙගන, එය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පකාශ කරමින් නිෙයෝග 
කරන ෙලසට, 

 
ව) ඩී. සී. ෙකොළඹ නඩු අංක 3155/විෙශේෂ මත ෙපත්සම්කරු විසින් ලබා ගත් අතුරු තහනම් නිෙයෝග 

ෙහේතුෙවන් සහ ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තහවුරු කල පරිදි, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) විසින් එකතු කර ගත් අරමුදලින් මිට්සුයි සහ සමාගම සහ තායිෙසයි 
සමාගම ෙවත ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) විසින් ෙගවීමට 
ෙහේතු වූ, එවැනි ෙගවීමක් ඔවුන් ෙවත සිදු කිරීම අවහිර කරමින්, ෙපත්සම්කරු අතිෙර්කයක්  
(“එක්ස්23 ්“) ෙවත ඇතුලත් කරවීමට ඔහු මත බලය පවත්වා ගත් සහ එමගින්, ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත සහ රජය ෙවත එනම් මහජනතාව 
ෙවත හඳුනාගත හැකි අලාභයක් සහ උපදවයකට ෙහේතු වූ මූලික වගකීම, 3 වන වගඋත්තරකාර 
මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දර බව පකාශ කරමින් 
නිෙයෝග කරන ෙලසට, 
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ස) 3 වන වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දර, 

මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් සහ / ෙහෝ රජෙය් ෙවනත් ආයතනයක 
සෘජුව  ෙහෝ වකව නිලයක් දැරීමට සුදුසු සහ ෙයෝග්ය පුද්ගලයකු ෙනොවන බවට පකාශ කරමින් 
නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

 
හ) ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) සහ රජය ෙවත එනම් මහජනතාව 

ෙවත එෙලස හඳුනාගත් අලාභයකට සහ උපදවයකට ෙහේතු වූෙය් 4 වන වගඋත්තරකාර විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්ය ජී. එල්. පීරිස්, එවකට හිටපු අධිකරණ අමාත්ය සහ නිෙයෝජ්ය මුදල් අමාත්ය ෙලස 
ඔහු විසින්, ෙපත්සම්කරු රජෙය් යහපත පිණිස ඇතුලත් වූ ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුම (“එක්ස්17“) 
වැරදි සහගත ෙලස, නීති විෙරෝධී ෙලස තාවකාලිකව නතර කරමින්, ෙපත්සම්කරු විසින් උදක්ම 
කියා සිටියදී, ෙබ්රුම්කරණෙයන් විෙශේෂෙයන් ලබා දුන් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) වැඩිදුර පතිව හගත කිරීම එවැනි අවලම්බනයක් සිදු කරමින් 
කටයුතු කල බව පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

   
ඛ) 4 වන වගඋත්තරකාර විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ජී. එල්. පීරිස්, රජෙය් අමාත්ය ම්ඩලෙය් 

අමාත්යවරයකු සහ / ෙහෝ එවැනි රජෙය් ආයතනයක සෘජුව  ෙහෝ වකව නිලයක් දැරීමට සුදුසු සහ 
ෙයෝග්ය පුද්ගලයකු ෙනොවන බවට පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

 
ඝ) අභියාචනාධිකරණය විසින් සීඒ පතිෙශෝධන අංක 721/98 සහ සීඒ (එල්ඒ) අංක 177/98, 

අෙනකුත් අදාළ සම්බන්ධිත අයැදුම් සමඟ එකට ෙගන ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුෙමහි (“එක්ස්17“) 
අනුව මිටිසුයි සහ සමාගමට සහ තායිෙසයි සමාගමට  ෙගවීම් සිදු කිරීමට උපෙදස් ෙදමින්, ඒ 
අතරතුර, එම අවස්ථාෙව්දීම එකී ෙබ්රුම්කරණ ගිවිසුෙමහි අෙනකුත් සියලුම ෙකොන්ෙද්සි අවහිර 
කරමින් ලබා දුන් නිෙයෝගය, ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) සහ 
රජය එනම් මහජනතාව ෙවත හඳුනාගත් අලාභයකට සහ උපදවයකට ෙහේතු වූ බව; සහ  
වර්තමානෙය රජය ෙවත එනම් මහජනතාව ෙවත සැළකිය යුතු ණය සමඟ ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) වර්තමාන මූල්ය අසීතැතාවයට ෙහේතු ඵල 
වූ බව පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

 
ඡ) රජය සහ ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) පකාශිත හිමිකම් මත 

මිටිසුයි සහ සමාගෙමන් සහ තායිෙසයි සමාගෙමන්, ෙපත්සම්කරුෙග් තනි සැඏකිය යුතු 
උත්සාහෙයන්, පීඩනයන් සහ විෙරෝධතාවයන් මතුෙයහි, 1995 ජුනි මසදී ෙපත්සම්කරු විසින් 
ලබා ගත් ජපන් ෙයන් මිලියන 17,586 එනම් ශී ලංකා රු. මිලියන 10,200 කපා හැරීම, 2011 
ෙනොවැම්බර් වන විට රාජ්ය ඇපකරු යටෙත් වාර්ෂික ෙපොළී  අනුපාතය 12 % මත ශී ලංකා රු. 
මිලියන 73,500 ඉක්මවා වන බවත්, ෙමය රජය සහ  ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත පතිලාභයක් වන අතිවිශාල අගයක් බවත් පකාශ කරමින් 
නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

       
ඨ) රජය විසින්, 1997 සිට 2010 වර්ෂය දක්වා වාර්ෂික අනුපාතය 13% ක සුළු ෙපොළිය මත රු. 

මිලියන 4,436.. ක් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත 
අත්තිකාරම් ලබා ෙදමින්, ඒ මත ෙපොළිය සමඟ 2011 මැයි වන විට ශී ලංකා රුපියල් මිලියන 
12,098 ක් එකතු කර ෙගන,  සහ ඒ සමඟ රජය විසින් ෙකොළඹ නගරෙය් පර්චර්ස් එකක 
වටිනාකම රු. මිලියන 10 වටිනාකමකින් යුතු සමස්ථ වටිනාකම රු. මිලියන 11,200 වන අක්කර 
7 ක ඉඩමක්  ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත ලබා දී ඇති 
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අතර,  ඒ අනුව, රජය විසින් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත 
වූ සමස්ථ දායකත්වය ආසන්න වශෙයන් රු. මිලියන 23,500 ක් පමණ වන බව  පකාශ කරමින් 
නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

  
ඪ) ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත ෙපත්සම්කරු විසින් සිදු කල 

ඉහත සඳහන් කල සදාචාර දායකත්වය යටෙත්, රජය විසින් ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) 
ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙවත සිදු කල දායකත්වයට වඩා සත්ය සහ වඩා ෙහොඳ ඉහළ 
දායකත්ව අගයක් ෙපත්සම්කරු විසින් ලබා දී ඇති බැවින්, ෙපත්සම්කරු ෙහොෙටල් ඩිෙවෙලොපර්ස් 
(ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (HDL) රජයට වඩා ඉහළ ෙකොටස් හිමියකු ෙලස ස්ථාවරව සිටින 
බව පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

  
ණ) 3 වන වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දර 

විසින් එකඟතාවය පළ කල (“එක්ස්32(ඒ)“) පරිදි, සියලුම ෙකොටස් හිමියන්ෙග් ෙපොළියන් 
ගණනය කිරීම සඳහා ඇතුලත් කිරීමට 2006.1.16 දිනැතිව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් සිදු කල 
ෙයෝජනාව හඳුනා ෙගන, 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනත යටෙත් පාලනය වන ෙහොෙටල් 
ඩිෙවෙලොපර්ස් (ලංකා) ෙපෞද්ගලික සමාගම (HDL) පතිව හගත කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම  
2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනෙතහි විධිවිධාන අනුව, අධිකරණ බලෙය් අධීක්ෂණය යටෙත්, 
ඉහත කී අයැදුම් අංක 52/2011/සීඕ මගින් ඉහළ වාණිජ අධිකරණය ෙවත සිදු කරනු ලැබූ (“එක්ස් 
38“) පරිදි මිස, මහජනතාෙග් දැනුවත්භාවෙයන් රහසිගත ෙලස සිට වැසුණු ෙදොරටුවලට 
පිටුපසින් සිට ෙනොවන බව පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

    
ථ) හිටපු නීතිපතිවරුන් වන 5 වන වගඋත්තරකාර, ජනාධිපති නීතිඥ, සී. ආර්. ද සිල්වා සහ 6 වන 

වගඋත්තරකාර,  ජනාධිපති නීතිඥ, ෙමොහාන් පීරිස්, මහජන යහපත ෙනොසළකා, ෙපත්සම්කරුෙග් 
අභියාචනාධිකරණ (රිට්) අයැදුම් අංක 1661/2003 (“එක්ස්9“) පරිදි ‘නීතිෙය් ආධිපත්යය‘ තහවුරු 
කිරීමට සහ බලාත්මක කිරීමට ෙද්ශීය ආදායම් පනෙතහි විධිවිධාන පකාරව රජෙය් ආදායම 
ආරක්ෂා කිරීමට අෙපොෙහොසත්ව සහ පතික්ෙෂේප කර කටයුතු කර ඇති බව පකාශ කරමින් 
නිෙයෝග කරන ෙලසට, 

    
ධ)  ඔබෙග් ගරු අධිකරණයට ලබා දිය හැකි අෙනකුත් සහ වැඩිදුර සහන පදානය කරන ෙලසයි.   
 

 
 
 
      (අත්සන) 
      ෙපත්සම්කරු 

 
 

 
 

 
 


