
 
� ලංකා ප්රජාතාන්�ක සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශ්රේෂඨ්ාධිකරණෙය් දී 

 
 

 
� ලංකා ප්රජාතාන්�ක සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුක්රම 
ව්යවස්ථාෙව්  17 වන සහ 126 වන ව්යවස්ථාවන් යටෙත් 
අයැදුෙමහි වන කරුණ පිළිබඳවයි.  
 

ඩබ්. ෙක්. එච්. ෙවගපිටිය 
  අංක 195/30 
  ෙරෝයල් ෙකෝට් ෙකොස්වත්ත පාර 
  රාජගිරිය. 

 
 

එස්සීඑෆ්ආර්  ඉල්ලුම්පත් අංක. 535/2008      ෙපත්සම්කරු 
 
 

එදිරිව 
 

1. ගරු. ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි 
ඛනිජ ෙතල් සහ ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්ය 

 අංක. 80, �මත් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත 
 ෙකොළඹ 7. 

 
2. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 

109, ෙරොටුන්ඩා කුළුණ 
ගාලු පාර 
ෙකොළඹ 3. 

 
3. අසන්ත ද ෙමල් 

සභාපති 
109, ෙරොටුන්ඩා කුළුණ 
ගාලු පාර 
ෙකොළඹ 3. 

 
4. සුමිත් අෙබ්සිංහ 

භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් 
මහෙල්කම් කාර්යාලය 

 ෙකොළඹ 1. 
 

5. ගරු. ජී. එල්. පීරිස් 
අපනයන සංවර්ධන හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ කටයුතු 
අමාත්ය  
6 වන මහල, රක්ෂණ මන්දිරය 
21, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිය 
ෙකොළඹ 2. 

 
6. ගරු. මුදල් හා ක්රම සම්පාදන අමාත්ය 

මුදල් හා ක්රම සම්පාදන අමාත්යංශය 
මහෙල්කම් කාර්යාලය 

 ෙකොළඹ 1. 
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7. � ලංකා මූල්ය මණ්ඩලය 

අංක. 30, ජනාධිපති මාවත 
ෙකොළඹ 1. 

 
8. ගරු. නීතිපති 

 නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 ෙකොළඹ 12. 
 

         වගඋත්තරකරුවන් 
 

         
        සහ දැන් 
 

� ලංකා ප්රජාතාන්�ක සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුක්රම 
ව්යවස්ථාෙව්  134(3) වන ව්යවස්ථාව යටෙත් අයැදුෙමහි 
වන කරුණ පිළිබඳවයි.  
 
නිහාල් � අමරෙසේකර 
අංක, 167/4, විපුලෙසේන මාවත 

  ෙකොළඹ 10 
 
    මැදිහත් ෙපත්සම්කරු 
 

එදිරිව 
 

 
ඩබ්. ෙක්. එච්. ෙවගපිටිය 

  අංක 195/30 
  ෙරෝයල් ෙකෝට් ෙකොස්වත්ත පාර 
  රාජගිරිය. 
 

    ෙපත්සම්කාර-වගඋත්තරකරු 
 
 

1. ගරු. ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි 
ඛනිජ ෙතල් සහ ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්ය 

 අංක. 80, �මත් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත 
 ෙකොළඹ 7. 

 
2. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 

109, ෙරොටුන්ඩා කුළුණ 
ගාලු පාර 
ෙකොළඹ 3. 

 
3. අසන්ත ද ෙමල් 

සභාපති 
109, ෙරොටුන්ඩා කුළුණ 
ගාලු පාර 
ෙකොළඹ 3. 
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4. සුමිත් අෙබ්සිංහ 
භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් 
මහෙල්කම් කාර්යාලය 

 ෙකොළඹ 1. 
 

5. ගරු. ජී. එල්. පීරිස් 
අපනයන සංවර්ධන හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ කටයුතු 
අමාත්ය  
6 වන මහල, රක්ෂණ මන්දිරය 
21, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිය 
ෙකොළඹ 2. 
 

6. ගරු. මුදල් හා ක්රම සම්පාදන අමාත්ය 
මුදල් හා ක්රම සම්පාදන අමාත්යංශය 
මහෙල්කම් කාර්යාලය 

 ෙකොළඹ 1. 
 
7. � ලංකා මූල්ය මණ්ඩලය 

අංක. 30, ජනාධිපති මාවත 
ෙකොළඹ 1. 

 
8. ගරු. නීතිපති 

 නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 ෙකොළඹ 12. 
 

    වගඋත්තරකාර-වගඋත්තරකරු 
 

 
ෙවත: � ලංකා ප්රජාතාන්�ක සමාජවාදී ජනරජෙය් උත්තරීතර ෙශ්රේෂ්ඨාධිකරණෙය් අගවිනිසුරු සහ 

ෙශ්රේෂ්ඨාධිකරණෙය් අෙනකුත් ගරු විනිසුරුවරුන් 
 
 
මම ඊෙය් එනම් 2008.12.10 දින ෙමම �යාව සඳහා මැදිහත් වීමට ඔෙබ් ගරු අධිකරණෙය් අවසරය 
ලබාගැනීම සඳහා ෙගෞරවෙයන් ෙපත්සමක් ෙගොනු කෙළමි. 
 
සහ මා විසින් 9(සී) ෙඡ්දය පහත පරිදි නැවත උපුටා දක්වමින් ෙයොමු කරමි. 
 

“ 9.(සී) ෙදවන ෙපත්සම්කරුට ඉහත සාධන පත්රය වෙරන්තු නිකුත් කළ ෙලසට, ගැඹුරින් අධ්යයනය 
කිරීමට සහ පරික්ෂා කිරීමට ප්රමාණවත් කාලයක් ෙනොමැති බව සහ  බැංකු පිළිබඳ මනා 
දැනුමක් ඇති අෙයකුෙගන් මූලික උපෙල්ඛනය ලබාෙගන ඇති බවද, ෙම් අතර ඉහත සඳහන් 
මූල්යමය බලපෑම් අනාවරණය අනුව, 2008.12.8 දින වන විට මිල ගණන් මත පදනම්ව, 
2008.11.1 දින සිට ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට දළ වශෙයන් ඇ. ෙඩොලර් මිලියන 
623 ක පමණ විභව අලාභයක් සිදුව ඇති බව ෙහළි ෙව්.   

 
එකී උපෙල්ඛනෙයහි සත්ය පිටපතක් 2පි5 වශෙයන් සළකුණු කර අමුණා ඇති 
අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී.“ 

 
සහ ඉහත කී 2පි5 උපෙල්ඛනය සකස් කළ පුද්ගලයා විසින් ස්ටෑන්ඩඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුෙව් 2008.9.9 
දිනැති ෙතවන ෙහජින් ව�ත්පන්න සාධන පත්රය හැර නැවත එම උපෙල්ඛනයම ඉදිරිපත් කර ඇති අතර 
(ෙපත්සෙමහි ෙඡ්ද 9(ඒ)(සී)), එහි, එය මිල පහළ යාමට එෙරහිව ආරක්ෂා කිරීම සහ අවසන් වී ඇති බව 
ෙපන්නුම් කිරීම සඳහා සාධන පත්රයක් වී ඇත. ඒ අනුව, සංෙශෝධිත 2පි5 උපෙල්ඛනය 2පි5(ඒ) ෙලස 
සළකුණු කර, ෙම් සමඟ ෙගෞරවෙයන් 2පි5 ෙවනුවට නැවත ස්ථානගත කිරිම සඳහා ඉදිරිපත් කරන අතර, 
ඉහත කී  9(සී) ෙඡ්දෙයහි සඳහන් විභව අලාභය ඇ. ෙඩොලර් මිලියන 623 ෙවනුවට එය ඇ. ෙඩොලර් 
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මිලියන 489 ෙලස විය යුතුය. ඔබෙග් ගරු අධිකරණයට සිදු වූ අපහසුතාවය පිළිබඳ මාෙග් කණගාටුව 
ප්රකාශ කරමි. 
 
සහ ඕනෑම අවස්ථාවක, ෙහජින් ව�ත්පන්න සාධන පත්රය විභාග කිරීම විෙශේෂඥයන් විසින් සිදු කිරීම 
අවශ්ය වන අතර, සමහර විට  දැනුමැති විෙද්ශීය විෙශේෂඥයින් ඇතුලු විය යුතු ෙව්; සහ අදාළ බැංකු වලට 
ඔවුන්ෙග් අදාළ සාධන පත්රයන්ට ඇමතිය හැකිය.    
 
සහ එෙසේම ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් කාරුණික අවධානය ෙඡ්ද 12(ඩී) හි වගන්තිය ෙවත ෙගෞරවෙයන් 
ෙයොමු කරන අතර, එනම් “දවෙසේදී වැඩි ප්රමාදයක් ෙනොමැත“ යන වදන් “දවෙසේදී ප්රමාද වැඩිවීම පමණක් 
ෙනොෙවයි“  ෙලස නිවැරදිව කියවිය යුතු බව සඳහන් කරමි. මා ෙඡ්ද 12(එෆ්) ෙවත ෙයොමුව නිකුත් වූ 
2008.12.5 දිනැති මහ බැංකු මාධ්ය නිෙව්දනෙය්  පිටපතක්, 2පි8 ෙලස සළකුණු කර, අමුණා 
ෙගෞරවෙයන් ඉදිරිපත් කරමි. 
 
ඒ අනුව, ඉහත සඳහන් නිවැරදි කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ෙදමින් ඉදිරියට යාමට ඉඩ ලබා ෙදන ෙලසට 
ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙයන් ෙගෞරවෙයන් අයැද සිටිමි.  
 
 
2008 ෙදසැම්බර් මස 11 වන අද දින 
 
(අත්සන) 
මැදිහත් ෙපත්සම්කරු  



 
� ලංකා ප්රජාතාන්�ක සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශ්රේෂඨ්ාධිකරණෙය් දී 

 
 

 
� ලංකා ප්රජාතාන්�ක සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුක්රම 
ව්යවස්ථාෙව් 17 වන සහ 126 වන ව්යවස්ථාවන් යටෙත් 
අයැදුෙමහි වන කරුණ පිළිබඳවයි.  
 

ඩබ්. ෙක්. එච්. ෙවගපිටිය 
  අංක 195/30 
  ෙරෝයල් ෙකෝට් ෙකොස්වත්ත පාර 
  රාජගිරිය. 

 
 

එස්සීඑෆ්ආර්  ඉල්ලුම්පත් අංක. 535/2008      ෙපත්සම්කරු 
 
 

එදිරිව 
 

1. ගරු. ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි 
ඛනිජ ෙතල් සහ ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්ය 

 අංක. 80, �මත් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත 
 ෙකොළඹ 7. 

 
2. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 

109, ෙරොටුන්ඩා කුළුණ 
ගාලු පාර 
ෙකොළඹ 3. 

 
3. අසන්ත ද ෙමල් 

සභාපති 
109, ෙරොටුන්ඩා කුළුණ 
ගාලු පාර 
ෙකොළඹ 3. 

 
4. සුමිත් අෙබ්සිංහ 

භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් 
මහෙල්කම් කාර්යාලය 

 ෙකොළඹ 1. 
 

5. ගරු. ජී. එල්. පීරිස් 
අපනයන සංවර්ධන හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ කටයුතු 
අමාත්ය  
6 වන මහල, රක්ෂණ මන්දිරය 
21, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිය 
ෙකොළඹ 2. 

 
6. ගරු. මුදල් හා ක්රම සම්පාදන අමාත්ය 

මුදල් හා ක්රම සම්පාදන අමාත්යංශය 
මහෙල්කම් කාර්යාලය 

 ෙකොළඹ 1. 
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7. � ලංකා මූල්ය මණ්ඩලය 

අංක. 30, ජනාධිපති මාවත 
ෙකොළඹ 1. 

 
8. ගරු. නීතිපති 

 නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 ෙකොළඹ 12. 
 

         වගඋත්තරකරුවන් 
 

         
        සහ දැන් 
 

� ලංකා ප්රජාතාන්�ක සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුක්රම 
ව්යවස්ථාෙව්  134(3) වන ව්යවස්ථාව යටෙත් අයැදුෙමහි 
වන කරුණ පිළිබඳවයි.  
 
නිහාල් � අමරෙසේකර 
අංක, 167/4, විපුලෙසේන මාවත 

  ෙකොළඹ 10 
 
    මැදිහත් ෙපත්සම්කරු 
 

එදිරිව 
 

 
ඩබ්. ෙක්. එච්. ෙවගපිටිය 

  අංක 195/30 
  ෙරෝයල් ෙකෝට් ෙකොස්වත්ත පාර 
  රාජගිරිය. 
 

    ෙපත්සම්කාර-වගඋත්තරකරු 
 
 

1. ගරු. ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි 
ඛනිජ ෙතල් සහ ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්ය 

 අංක. 80, �මත් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත 
 ෙකොළඹ 7. 

 
2. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 

109, ෙරොටුන්ඩා කුළුණ 
ගාලු පාර 
ෙකොළඹ 3. 

 
3. අසන්ත ද ෙමල් 

සභාපති 
109, ෙරොටුන්ඩා කුළුණ 
ගාලු පාර 
ෙකොළඹ 3. 
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4. සුමිත් අෙබ්සිංහ 
භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් 
මහෙල්කම් කාර්යාලය 

 ෙකොළඹ 1. 
 

5. ගරු. ජී. එල්. පීරිස් 
අපනයන සංවර්ධන හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ කටයුතු 
අමාත්ය  
6 වන මහල, රක්ෂණ මන්දිරය 
21, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිය 
ෙකොළඹ 2. 
 

6. ගරු. මුදල් හා ක්රම සම්පාදන අමාත්ය 
මුදල් හා ක්රම සම්පාදන අමාත්යංශය 
මහෙල්කම් කාර්යාලය 

 ෙකොළඹ 1. 
 
7. � ලංකා මූල්ය මණ්ඩලය 

අංක. 30, ජනාධිපති මාවත 
ෙකොළඹ 1. 

 
8. ගරු. නීතිපති 

 නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 ෙකොළඹ 12. 
 

    වගඋත්තරකාර-වගඋත්තරකරු 
 

 
ෙවත: � ලංකා ප්රජාතාන්�ක සමාජවාදී ජනරජෙය් උත්තරීතර ෙශ්රේෂ්ඨාධිකරණෙය් අගවිනිසුරු සහ 

ෙශ්රේෂ්ඨාධිකරණෙය් අෙනකුත් ගරු විනිසුරුවරුන් 
 
2008 ෙදසැම්බර් මස 10 වන අද දින 
 
ඉහත නම් සඳහන් මැදිහත් ෙපත්සම්කරු වශෙයන් ෙපනී සිටින පුද්ගලයාෙග් (මින් මතු ෙදවන 
ෙපත්සම්කරු ෙලස ෙයෙද්) ෙපත්සෙමහි පහත පරිදි ප්රකාශ කර සිටී:  
  
1. ෙදවන ෙපත්සම්කරු 
 

අ)  � ලංකා ප්රජාතාන්�ක සමාජවාදී ජනරජෙය්  පුරවැසිෙයකි. ( මින්මතු “රට“ ෙලස ෙයෙද්) 
 
ආ)  - � ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී සංගමෙය් 

- එක්සත් රාජධානිෙය් වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනෙය් 
- ඕස්ෙ�ලියාෙව් 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 ප්රසිද්ධ උපෙද්ශකයකි. 
 
ඈ) මහජන යහපත30 පතන 30�යාකාරිකයකු30, විෙශේෂෙයන්, අෙනකුත් කරුණු අතර තුර30, දූෂණ, වංචා, 

රෙට්30 ජනතාවෙග්30 සම්පත්30 ෙකොල්ල කෑම30 හා මංෙකොල්ලයන්ට30 එෙරහිව සටන් වදින්ෙනකි.  
 



4 

 

30ඉ) ෙසේවා සැපයිය යුතු විෙද්ශ ණය නැඟී එන මට්ටම්, අතරතුර එහි කාන්දුවීම්, සහ රෙට්30 විෙද්ශ 
විනිමය30 තත්ත්වය30 පිළිබඳ සැලකිලිමත්30 වී සිටින30 පුද්ගලෙයකි.  

  
ෙපත්සම්කරුෙග් ජාතික හැදුනුම්පෙතහි සත්ය ඡායා පිටපතක් (“2පි1“) 
වශෙයන් සළකුණු කර ෙම් සමඟ අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
2. (අ) ඒකාබද්ධ අරමුදෙල්30 සැබෑ30 සම හිමිකරුවන්30 ඔවුන්30 වන30 අතර, එ30බැවින් 30ෙදවන ෙපත්සම්කරු, ෙමම 

ෙපත්සම ඔහු විසින් ඔහු ෙවනුෙවන් සහ මහජනතාව ෙවනුෙවන්, 30බරපතළ සහ30 දරාගත ෙනොහැකි 
අලාභයක්30 සිදුවීම30, සහ හානියක් සහ විනාශයක් සිදු කිරීම 30වැළැක්වීම සඳහා30, ආණ්ඩුක්රම 
ව්යවස්ථාෙව් 3,4 සහ 17 ව්යවස්ථාවන්ෙගන් කියෙවන පරිදි, 126 වන ව්යවස්ථාව ප්රකාර 30අධිකරණ 
බලය30 ෙයොදාගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 
(ආ) ෙමම �යාව මගින් ප්රශ්නකාරීව  ගනුෙදනුව උල්ලංඝනය30 වී 30ඇති අතර ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාෙව් 

21(1) සහ 12(2) ව්යවස්ථාවන් මගින් සහතික කර ඇති මූලික අයිතියක්30 වන 30නීතිය ඉදිරිෙය්30 
සමානාත්මතාවය දිගින් දිගටම30 උල්ලංඝනය කිරීමට ලක්ව ඇති අතර, නිවැරදි ෙනොෙව් නම්,  නීතිය 
ඉදිරිෙය්30 සමානාත්මතාවය30 වැනි30 ව්යවස්ථා30 සහතික30 නිශ්ඵල ෙලස 30පිටුවහල් වනු ඇත30. 

 
(ඇ) ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාෙව් 28 වන ව්යවස්ථාව අනුව, 30යුතුකම් හා30 වගකීම්30 කාර්ය සාධනය30 සිට 

අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස30 අත්විඳීමට සහ අත්දැකීමට ෙවන් කල ෙනොහැකි අතර, ඒ අනුව,  සියලු 
කරුණු අතරතුර, ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව දරා ගැනිම සහ ඒ අනුව කටයුතු කිරීම  � ලංකාෙව් සෑම 
පුරවැසියකුෙග්ම වගකීමක් වන අතර, තවදුරටත්  රාජ්ය ෙද්පළ  ආරක්ෂා කිරීමට30 සහ සුරක්ෂිත30 
කිරීමට ෙමන්ම එම ෙද්පළ නාස්තිය සහ30 අවභාවිතය 30මර්ධනය කිරීම ජාතික අවශ්යතාවයකි....  

 
(ඈ)ඔෙබ් ගරු අධිකරණෙය් එස්සී (එෆ්ආර්) අයැදුම් අංක 10/07, 11/07, 12/07 සහ 13/07 හි අෙනකුත් 

කරුණු අතර ප්රකාශ කරන ලද්ෙද්: 
 

 “මාෙග් අදහස අනුව, 30vi පරිච්ෙඡ්දය විධිවිධාන30 සාධාරණ30 ෙනොවන බවට සඳහන් 
කරන 3029 වන ව්යවස්ථාෙවන් පනවා ඇති සීමා කිරීම් 30ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාෙව්30 
අෙනකුත් විධිවිධාන30 අර්ථ නිරූපණය කිරීමට30 එෙරහිව නිතියක් ෙනොවනු ඇති බවයි. 
30පරිච්ෙඡ්ද30 30vi හි 27 වන ව්යවස්ථාව සඳහන් කරනුෙය්, ෙමහි30 අඩංගු30 "රාජ්ය ප්රතිපත්ති30 
ෙමෙහයවීෙම්30 මූලධර්ම1" " 30'සාධාරණ30 හා නිදහස් සමාජයක්30 ස්ථාපිත කිරීම30 සඳහා � 
ලංකා30 රාජ්ය පාලනය සහ නීති30 පැනවීම30 ගැන30 පාර්ලිෙම්න්තුව, ජනාධිපති හා30 අමාත්ය 
මණ්ඩලය30 ෙවත 30මග30 ෙපන්වනු ඇති බවයි.30“ 

 
(ඉ) ෙත්රී පත් සහ ෙතෝරා පත් කර ගත් මහජන කාර්යාලයන්හි ෙසේවය කරන්නන්, ආණ්ඩුක්රම 

ව්යවස්ථාව අනුව දිවුරුම් ෙහෝ ප්රතිඥා දීෙමන්, එවැනි මහජන30 කාර්යාලය30 මත30 ඇතුළු වී, ආණ්ඩුක්රම 
ව්යවස්ථාව30 ආරක්ෂා කිරීමට බැඳී සිටින30 අතර එෙසේ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා30 නිසි යුතුකම් හා වගකිම් 
ඉටු කිරීමට ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාෙව් 28 වන ව්යවස්ථාෙවන් නියම කර 
සිටී..................................................... 

 
(ඊ)මහජන ෙද්පල30 ජනතාව ෙවනුෙවන්30 විශ්වාසය තුළ රැඳී ඇති30 බව30, ‘රාජ්ය30 භාරෙය්30 ධර්මය' 

30උල්ලංඝනය කිරීමක් කිසිදු විටක සිදු ෙනොවන බව, මෑත කාලීනව ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් 
එස්සී (එෆ්ආර්) අංක 352/2007 සමඟ 30දීර්ඝ වශෙයන් කටයුතු කර එයට ලබා දුන් විනිශ්චය මගින් 
අනුමත කරන ලදී. 

 
(උ)ෙදවන ෙපත්සම්කරු විසින් ‘ව�ත්පන්න සාධන පත්රය හරහා ෙහජින්‘ කාරණය සම්බන්ධෙයන් 

ඔබෙග් ගරු අධිකරණයට ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කළ නමුත්30 2008 විසර්ජන පනත් 
ෙකටුම්පත30 සමඟ 30සම්බන්ධ30 ෙවමින් සහ අෙනකත් කාර්යයන්හි පීඩනය ෙහේතුෙවන්, එෙසේ සිදු කිරීම 
ප්රමාද වූ අතර, ෙමම �යාව සඳහා මැදිහත් වන්ෙන්, ජාතික සහ මහජන වැදගත්කමක් සහිත 
කාරණයක් ෙලස දකිමින් ඔබෙග් ගරු අධිකරණයට අවශ්ය සහාය දක්වනු පිණිසය. 

 



5 

 

303. (අ) ෙදවන30 ෙපත්සම්කරු30, 1990 සැප්තැම්බර්30 මස, 30නීතිය30 ව�ත්පන්න30 කිරීෙම් 30පියවර30 ආරම්භ කළ 
අතර, දිස්�ක්30 අධිකරණය30 විසින් නිකුත් කරන ලද30 අනුමත අතුරු නිෙයෝග මත30, ඔබෙග් ගරු 
අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද එස්සී අභියාචනා අංක 33/92 සහ 34/92-(1993) 1 එස්එල්ආර් 
22/ (1992) සීඑල්ආර් වාණිජ්යය 636 හි විනිශ්චය මත,30 රජෙය්30 සහතික30 යටෙත්, වංචනික30 
තත්වෙයන්30 මුදල්30 ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ30 ප්රධාන ෙපෙල්30 ජපන්30 බහු ජාතික සමාගම්30 ෙදකක් 
ෙවත වාරණ නිෙයෝග නිකුත් කරන ලද අතර, එෙසේ වුවද 30එකී රාජ්ය සහතිකයන් ජපාන එක්සිම්30 
බැංකුව සමඟ30 වට්ටම්30 කටයුතු 30කර ඇති බව30 සඳහන් කරන ලදී; එවැනි30 අතුරු නිෙයෝග30 රෙට30හි30 
විෙද්ශ30 විනිමය විශාල30 පරිමාණෙයන්30 රැවටිලිකාර30 ප්රමාණයක් ෙලස යාම  30වැළැක්වීම සඳහා30 නිකුත් 
කර ඇති30 බව නිරීක්ෂණය විය.  

 
(ආ)ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙයන් අනුමත දිස්�ක් අධිකරණ නිෙයෝගය, ෙවනත් කරුණු අතර, සෘජුවම 

නිරීක්ෂණය කර ඇත්ෙත්, 30අධ්යක්ෂ විත්තිකරුවන් විසින් පහසුෙවන් නිවැරදි විභාග පැවැත්වීම 
සඳහා කටයුතු කිරීෙමන් ෙතොරව, මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා මැදිහත් වී, සහ එවැනි නිවැරදි විභාග 
වළක්වා ලීමට සමාජය තුළ බලපෑම් ඇති කර, ෙගවීම් ඇති කිරීමට උත්සාහ කර ඇති බවත්, එය 
සන්ධානගතව 30වංචනික30 කටයුතු සිදු කිරීමට උදාහරණයක් වන බවත්ය30. ෙදවන ෙපත්සම්කරු විසින් 
පියවර ගනු ලැබූ එකී ෙයොමු කිරීම, දක්වා ඇති සාක්ෂි අනුව, විෙශේෂෙයන් එවැනි නිවැරදි විභාග 
කිරීමකට බාධා පමුණුවමින්, 30ජපාන30 බහු ජාතික සමාගම්30 ෙවත සම්පූර්ණ30 ෙගවීම සිදු30 කිරීමට30 
උත්සාහ කළ30, ජනාධිපති නීතීඥ, පාර්ලිෙම්න්තු මන්� ෙක්. එන්. ෙචොක්සි ෙවත ෙව්.  

(ඇ) ඉන්පසු, ගරු නීතිපති විසින් එවකට අතිෙර්ක ෙසොලිස්ටර් ජනරාල් සමඟ සමගාමීව, � ලංකා 
සුරැකුම්පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාව පවා 30සිය ව්යවස්ථාපිත30 යුතුකම්, වගකීම්30 හා බැඳීම්30 
කඩකරමින්30, ප්රති ඥාව පරිදි30 කටයුතු30 කර ෙනොමැත; ෙම් අය අතර, පස්වන වගඋත්තරකාර අමාත්ය ජී. 
එල්. පීරිස් සහ එවකට වරලත් ගණකාධිකාරි ආයතනෙය් සභාපති, මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් 
කබ්රාල්ද වන බව තීරණය කරන ලදී.   

(ඈ) එම අවස්ථාෙව්දී, ෙදවන ෙපත්සම්කරු විසින් ඉහත කී පියවර ගනු ලදුව, 30රජෙය්30 සහතිකය30 යටෙත්30 
ජපාන30 බහු ජාතික සමාගම්30 විසින් කරන ලද30 30ඉල්ලීම්වල ප්රතිඵලයක් ෙලස රෙට්30 විෙද්ශ සංචිත30 ඉතා 
අඩු30ව, 30රෙට්30 විෙද්ශ ණය ගැනීම්30 මත30 'ජාත්යන්තර30 කතිර-ෙපරනිමි30' යන වර්ෂාපතනය මත30 දැඩි 
අවදානමකට ලක්ව30 පැවති එවන් අවස්ථාවක, 30ෙදවන30 30ෙපත්සම්කරු30 විසින් ගනු ලැබූ පියවර30 මත 30එය 
වළක්වා30 තිෙබ්.. .........................................................................................................................30 
 

(ඉ) ෙදවන වගඋත්තරකරු විසින් ගන ලැබූ පියවෙරහි ප්රතිඵලයක් ෙලස, 1995 ජූනි මසදී කපා හරිනු 
ලැබූ රජෙය් සහතිකය ලැබ වංචනික තත්වයන් යටෙත් සකස් වූ හිමිකම ඇ. ෙඩොලර් මිලියන 207 
කට සමාන වූ අතර, 6%ක වාර්ෂික ෙපොළී අනුපාතය මත කපා හරින බව පැවසූ එම මුදල 
වර්තමානෙය්දී ඇ. ෙඩොලර් මිලියන 455 කට සමාන ෙව්.  එය 30ෙමම30 පියවර ගනු ලැබූ ගැටලුවට 30 
පදනම වූ 30විෙද්ශ විනිමය30 ගනුෙදනු30ෙව් 30විභව30 හිමිකමට30 සමාන30 ෙව්.30  

 
(ඊ) ඉහත කී බලපෑම් සිදු කළ සහ / ෙහෝ ෙසේ සම්බන්ධෙයන් කැමැත්තක් දක්වන පාර්ශවයන් විසින් 

30ෙමම30 පියවර ගනු ලැබූ30 ගැටලුවට 30 පදනම වූ 30ගනුෙදනු30ව යටෙත් ෙගවිම් සිදු කිරීමට උත්සාහ ගත් 
බව30 ෙදවන30 ෙපත්සම්කරු ෙත්රුම් ගන්නා ලදී. 30  

 
4. (අ)ෙපත්සම්කරුෙග් ෙපත්සම මගින්, 30‘ව�ත්පන්න සාධන පත්රය හරහා ෙහජින්‘ ගැටලුවට තමා විසින්ම 

සීමා නිකුත් කිරීම ෙදවන ෙපත්සම්කරු සිදු කළා පමණකි.  
  

30(ආ)අන්තර්ජාලය හරහා ෙසෝදිසි30 කිරීෙමන් ‘30ෙහජින්‘30 සමග සංෙයෝජිත30 මහා පරිමාණ30 'කූට හා වංචා30' 
අනාවරණය30 වනු ඇත. 

 
‘ෙහජින් වංචාව‘ සම්බන්ධ අන්තර්ජාලෙය් ෙසොයා ගන්නා ලද කරුණුවල සත්ය 
පිටපතක් 2පි2(ඒ) ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 
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(ඇ) එෙසේම 30අන්තර්ජාලය හරහා ෙසෝදිසි30 කිරීෙමන් ‘30ව�ත්පන්න සාධන පත්රය‘30 සමග සංෙයෝජිත30 මහා 
පරිමාණ30 'කූට හා වංචා30' අනාවරණය30 වනු ඇත. 

 
‘30ව�ත්පන්න සාධන පත්රය30‘ සම්බන්ධ අන්තර්ජාලෙය් ෙසොයා ගන්නා ලද 
කරුණුවල සත්ය පිටපතක් 2පි2(බී) ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 
 

(ඈ)උදාහරණ වශෙයන්, 30යුෙරෝපා30 පාර්මලට්30 බංෙකොෙලොත්භාවය සිදුවූෙය්30 පිළිගත් එක්සත් ජනපද30 
බැංකු30 එනම් ‘ෙජ්. පී. ෙමෝගන් ෙච්ස් බැංකුව, සිටිසමූහෙය් ඇමරිකා බැංකුව මගින් වූ 
‘ව�30ත්පන්න‘ ෙහේතුෙවනි. 

  
අන්තර්ජාලෙයන් ෙසොයා ගන්නා ලද වාර්තාෙවහි සත්ය පිටපතක් 2පි2(සී) ෙලස 
සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර 
ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
(ඉ)30එබැවින්, ‘ව�ත්පන්න සාධන පත්රය හරහා ෙහජින්‘ තුළ 30බන්ධන �යාවල තරමක් දුරට, 30උපරිම30 

වන තරමටම30 අභ්යාස30 සමඟ සිටි30 යුතු30 හා30 30නිසි �යාදාමය30 හරහා ලබා ගන්නා30  විෙශේෂිත30 විෙශේෂඥ 
දැනුම ඇති 30හවුල් තුළ30 ෙශේෂ විය යුතුය. 30  

 
5. (අ)30‘ව�ත්පන්න සාධන පත්රය හරහා ෙහජින්‘ ව්යාපාරය හරහා 'චලන ප්රමාණ30' මත 30ඛනිජ ෙතල්30 මිල 

ගණන්හි ෙවනස්වීම පිළිබඳ සූදු සහ / ෙහෝ ඔට්ටු සහ / ෙහෝ සමෙප්රේක්ෂණය කරමින්  'ඛනිජ ෙතල් 
ෙහජිං30 "ෙලස සඳහන් කරමින් සිදු කර ඇත.   

 
30 (ආ)ෙදවන වග උත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව විසින්, ඛනිජ ෙතල් සත්ය වශෙයන් මිලදී 

ගැනීම හැර ෙවනත් කිසිද කාරණයක් ෙමහි නැත.  
 

30(ඇ) ‘ව�ත්පන්න සාධන පත්රය හරහා ෙහජින්‘ යනු ෙවනම30 සමෙප්ක්ෂන30 සූදුවක්30 වන අතර, 30එය 
උල්ලංඝනය30 වන 30ෙවෙළඳෙපොළ තුළ30 ෙහෝ 30ෙවනත් ආකාරයකින් ඛනිජ ෙතල්30 ෙතල්30 මිලදී 
ගැනීෙමන්30 විශිෂ්ට ෙලස ෙවනස් වන අතර30 30හා30 සම්පූර්ණෙයන්ම30 ඛනිජ ෙතල්30 සැබෑ30 මිලදී ගැනීම 
සමඟ30 අසම්බන්ධිත30 සහ30 ආගන්තුක ෙදයකි.  

 
30(ඉ) එබැවින්, ලබා දී ඇති විනාශකාරී තත්වෙය් ප්රතිඵලය තුළ,  දී ඇති එම සාධක සහ තත්වය සළකමින් 

එතුළ එම ෙදක එකට ‘සම්බන්ධ‘ කිරීම ෙනොමග යවන සුළු සහ කූට ෙව්.   
 
6.(අ) 30ෙදවන විත්තිකරුහට (ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංසථ්ාව) ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථා පනත හා 

සම්බන්ධිත �යාකාරකම් සිදුකිරීමට පමණක් අනුමැතිය සහ බලතල පැවරී ඇති අතර, 
විෙශේෂෙයන්ම එහි 5බී පරිච්ෙඡ්දය අනුව අවශ්යෙයන්ම30 සහ තනිකරම30 ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන30 
කටයුතු සිදු කිරීමට පැවරී ඇත. 

 
30(ආ) එබැවින්, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථා පනත අනුව ‘ව�ත්පන්න සාධන පත්රය හරහා ෙහජින්‘ 

යනු ෙදවන විත්තිකරුහට (ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව) නිරත වීමට සහ / ෙහෝ යන්තමින් අතපත 
ගෑමට සහ / ෙහෝ අනුමැතිය ෙහෝ බලතල පවරා ඇති ව්යාපාරික �යාකාරකමක් ෙනොෙව්.  

 
30(ඇ) එබැවින්, එවැනි සංස්ථාපිත බලයක් ෙහෝ අනුමැතියක් ෙනොමැතිව, ෙදවන විත්තිකරුහට (ලංකා 

ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව)  එෙලස ෙවනම සමෙප්ක්ෂණ ව්යාපාර කටයුත්තක පා තැබීමට සහ / ෙහෝ 
නිරත වීමට ෙයෝජනා විය ෙනොහැකිය. 

 
307.(අ) අෙනක් අතට, � ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්රද්රානය කරනු ලැබූ බලපත්ර මත, ෙකොමර්ෂල් බැංකුව 

�යාත්මක ෙව්. 
 
30(ආ)ඒ අනුව, ෙකොමර්ෂල් බැංකුව � ලංකා මහ බැංකුව විසින් ලබා ෙදන නියාමන නිෙයෝග සහ 

අධීක්ෂණය මත කටයුතු කිරීමට යටත්ය. 
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30(ඇ) ‘ව�ත්පන්න සාධන පත්රය හරහා ෙහජින්‘ සමෙප්රේක්ෂණ ව්යාපාරය සිදු කිරීමට බලතල සහ 
අනුමැතිය ෙදවන වගඋත්තරකරුහට (ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව) තිෙබ්ද යන්න පිළිබඳ බැංකුව 
විසින් ෙසොයා බැලීම අවශ්ය ෙව්. 

 
30(ඉ)බැංකුව30 සහ එහි ගනුෙදනුකරුවන්ෙග්30 අතර සම්බන්ධතාවය30 ඉතා30 භාරකාර30 ස්වභාවයක්30 වන අතර, 

30පාරිෙභෝගිකයා විසින්30 බැංකුවක් ෙවත30 උපරිම30 විශ්වාසය සහ30 සද්භාවෙයන්30 කටයුතු30 කරනු ඇත30. 
 
(ඊ) එබැවින්, කිසිවකු 30බැංකුව30 අයුතු30 වාසියක් සහ / ෙහෝ30 ෙනොමඟ යැවීමක් සහ / ෙහෝ පාවා දීමක් සහ  

/ෙහෝ30 වංචා30 කිරීමක් සහ / ෙහෝ 30සිදු කිරීම පාරිෙභෝගිකයා30 බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවන අතර30, බැංකුව 
විසින්30 එම30 භාරකාර30 වෘත්තීය30 සම්බන්ධතාවෙය්30 ප්රතිඵලයක්30 ෙලස, පාරිෙභෝගිකයා30 ඉතා30 මනාපෙයන් 
ආරක්ෂා30 කිරීම හා ආරක්ෂා කර ගැනීම30 �යා කරනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා30 ෙකෙර්. 

 
308. සිදුවීම්30 කාල නිර්ණය:  
 

30(අ) 2006.9.6 - � ලංකා මහ බැංකු අධිපත් නිවාඩ් කබ්රාල් විසින් අමාත්ය මණ්ඩලය සඳහා “වාෂ්පශීලී 
ෙල්ක ෙතල් ෙවළද ෙපොළ තුළ ස්ථාවරභාවය පවත්වා ගැනීම“ මැෙයන් පවර් ෙපොයින්ට් 
ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු කළ අතර, අත්ප�කාවන් ෙබදා හරිනු ලැබිය.  

 
30(ආ) 2006.9.6 - 30ඛනිජ ෙතල් සහ ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය, මුදල් හා ක්රම සම්පාදන 

අමාත්යාංශය, මහ බැංකුව සහ ෙවනත් සැළකිය යුතු ආයතනයන්ෙය් නිලධාරීන් 
කණ්ඩායමක් විසින් ෙමම විෂය පිළිබඳ තවදුරටත් කරුණු අධ්යයනය කළ යුතු බව සහ 
අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු බවත්, එමගින් මහ බැංකු 
අධිපතිෙග් ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ෙයෝජිත විකල්පයන් පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩලයට තීරණය 
කළ හැකි බවත්, අමාත්ය මණ්ඩලෙය් තීරණය විය. ඒ සම්බන්ධ පියවරයන් ගැනීම මුදල් 
හා ක්රම සම්පාදන අමාත්යාංශය විසින් සිදු ෙකෙරනු ඇත.  

  
පවර් ෙපොයින්ට් ඉදිරිපත් කිරීෙමහි සත්ය පිටපතක් 2පි3(ඒ) ෙලස සළකුණ 
කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර 
ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
(ඇ) 2006.11.16 - එවකට මුදල් හා ක්රම සම්පාදන අමාත්යාංශ ෙල්කම් ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර ෙවත 

ලිපියක් යවන ලද අතර, ඔහු විසින් 2006.10.19 දිනැතිව පැවති ඉහත කී කමිටුව අනුව 
සාමාජිකයන් නම් කළ අතර, ඔහු ෙවත “අධ්යයන කණ්ඩායෙම් ෙතල් ෙහජින් 
වාර්තාව“ මාතෘකා දරණ වාර්තාව යවන ලදී.  

 
 (i) ඉහත කී කමිටුව පහත පුද්ගලයින්ෙගන් සමන්විත ෙව්. 
 
  1. වයි. එම්. ඩබ්. බී. වීරෙසේකර, සහකාර අධිපති, � ලංකා මහ බැංකුව 
  2. එච්. එම්. ෙත්නුවර, සහකාර අධිපති, � ලංකා මහ බැංකුව 
  3. සාලිය රාජකරණා, ප්රධාන මූල්ය නිලධාරි, � ලංකා මහ බැංකුව 
  4. කපිල ආරියරත්න,  ආයතනික හා කාර්මික බැංකු ප්රධානී, මහජන බැංකුව 

   5. කාන්ති විෙජ්තුංග, අතිෙර්ක ෙල්කම්, ඛනිජ ෙතල් සහ ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය 

6. ලලිත් කරුණාරත්න, නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරී (මූල්ය), ලංකා සංචාරක  
මණ්ඩලය 

 7. වී. කනගසභාපති, මූල්ය කළමනාකරණ උපෙද්ශක, මුදල් හා ක්රම සම්පාදන  
 අමාත්යාංශය 

 
(ii)ඉහත පුද්ගලයින්ෙග් 30‘ව�ත්පන්න සාධන පත්රය හරහා ෙහජින්‘ යන්නට නිරාවරණය 

වූ  30විෙශේෂඥ දැනුම සහ/ ෙහෝ දක්ෂතාව සහ / ෙහෝ ෙනොදනී. 
 
 (iii) කමිටුව 2006.10.19 දින පත් කරන ලදුව වාර්තාව මසක් කාලයක් ඇතුළත එනම්   



8 

 

         2006.11.16 දින ඉදිරිපත් කර ඇති බව අවධානයට ලක් කර ගත හැකිය. 
 

ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර ෙවත යවනු ලැබූ ලිපිය සහ ඉහතින් සඳහන් 
කළ වාර්තාෙවහි සත්ය පිටපත් 2පි3(බී) සහ 2පි3(සී) ෙලස සළකුණ කර 
පිළිෙවලින් අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් 
භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
            (iv) ඒ අනුව, එවකට මුදල් හා ක්රම සම්පාදන අමාත්යාංශ ෙල්කම් ආචාර්ය පී. බී. 

ජයසුන්දර ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් ෙමම කාරණය සම්බන්ධෙයන් නියමිත සහ 
නිසි විනිශ්චයට භාජනය වීම සඳහා අවශ්ය පක්ෂයක් බව ෙගෞරවෙයන් ඉදිරිපත් 
කරමි............................... 
 

(ඈ) 2007.1.13 - පළමුවන වගඋත්තරකාර ඛනිජ ෙතල් සහ ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය විසින් 
2007.1.13 දිනැති අංක 04/2007 දරණ අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය ඉදිරිපත් කරමින්, 
ඉහත කමිටුව විසින් ඉහත කී වාර්තාෙවන් සිදු කරනු ලැබූ නිර්ෙද්ශයන් සඳහා අමාත්ය 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය බලාෙපොෙරොත්තු විය. 

 
2007.1.13 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශෙය් සත්ය පිටපතක් 2පි3(ඩී) 
ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් 
වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
(ඉ) 2007.1.24 -  අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් මුදල් හා ඉහත අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය ක්රම සම්පාදන 

අමාත්යාංශෙය් නිරීක්ෂණද සහිතව සළකා බලන ලදුව, � ලංකා මහ බැංකුව විසින් 
ෙයෝජනා කල පරිදි, අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශෙයන් ෙයෝජිත කරුණු ප්රමාදයකින් 
ෙතොරව �යාත්මක කිරීම සඳහා අනමැතිය ලබා දුනි. 

 
2004.1.24 දිනැති එකී අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිෙය් සත්ය පිටපතක් 
2පි3(ඊ) ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
(ඊ) 2007.3.30 -    ෙම් අනුව මහ බැංකු අධිපති නිවාඩ් කබ්රාල්ෙග් අනු දැනුම යටෙත් 2007.3.30 දිනැති 

මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව -2006 හි පිටු අංක 46 හි පහත පරිදි වාර්තා කර ඇත. 
 
 “අහිතකර මිල ව්යාපාරවලට එෙරහිව ෙතල් මිලදී ගැනීෙම් ෙහජින් ලංකා 

ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ආරම්භ කරන ලදී. මිල සහ අෙනකුත් 
ආර්ථික විචල්යයන්හි ස්ථාවරභාවය සහතික කිරිම සඳහා ෙහජින් ෙතල් මිලදී 
ගැනීම අත්යාවශ්ය ෙව්. ශුන්ය පිරිවැය - කරපටි යාන්ත්රණය යටෙත්, 2007 
ෙපබරවාරි මස පළමු වතාවට, 2007 මාර්තු/මැයි කාලය තුළදී ස්වයං�ය - 
ඩීසල් බැරල් 900,000 ක් මිලදී ගැනීම සඳහා ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව ෙහජින් කාර්යයන් ෙදකක් සඳහා ඇතුලත් විය. (අවධාරණය 
ඇතුලත්ව) 

  
2007.3.30 දිනැති මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව -2006 හි පිටු අංක 46 හි 
සත්ය පිටපතක් 2පි3(එෆ්) ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
(එ) 2008.3.31 -  ෙම් අනුව, මහ බැංකු අධිපති නිවාඩ් කබ්රාල්ෙග් අනු දැනුම යටෙත් 2008.3.31 දිනැති 

මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව -2007 හි පිටු අංක 58 හි පහත පරිදි වාර්තා කර ඇත. 
 
 “ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව ෙතල් මිලට ගැනීෙම් පිරිවැය අඩු කිරීම සඳහා 

පියවර කිහිපයක් �යාත්මක කර ඇත. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් මිල 
අස්ථාවරත්වයට එෙරහිව ෙතල් මිලදී ගැනීම් 2007 වර්ෂෙය්දී අඛණ්ඩව සිදු කරන ලදී. 
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ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව වර්ෂය තුළ ෙහජින් ගිවිසුම් 6 කට ඇතුලත්  වූ 
අතර වර්ෂය තුළ අවධානම අවම කිරීෙම් ආදායම වශෙයන් රු. මිලියන 209 ක් ලබා 
ඇත.“ 

  
2008.3.31 දිනැති මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව -2007 හි පිටු අංක 58 හි 
සත්ය පිටපතක් 2පි3(ජී) ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
- ඒ අනුව, එවකට මුදල් හා ක්රම සම්පාදන අමාත්යාංශ ෙල්කම් ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර 
ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් ෙමම කාරණය සම්බන්ධෙයන් නියමිත සහ නිසි විනිශ්චයට 
භාජනය වීම සඳහා අවශ්ය පක්ෂයක් බව ෙගෞරවෙයන් ඉදිරිපත් කරමි. 

 
(ඒ) 2008.11.17 - පළමුවන වගඋත්තරකාර ඛනිජ ෙතල් සහ ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය 

විසින් අංක 12/55/2008 දරණ “40ෙහජින් අවදානම් කළමනාකරණෙය් වැරැදි කමිටුවක්“ 
ශීර්ෂෙයන් 40අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කරමින්, වහාම බල පැවැත්ෙවන 
පරිදි 40ෙහජින් අවදානම් කළමනාකරණෙය් වැරැදි කමිටුව වශෙයන් 40පහත සඳහන් 
පුද්ගලයින් පත් කරමින්, ඉදිරිෙය්දී ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාවට එහි කළමනාකාරිත්වය යටෙත් ඉදිරිෙය්දී ෙහජින් ෙතල් ගනුෙදනු අඛණ්ඩව 
සිදු කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. 

 
1. ඩබ්. බී. ගෙන්ගල, ෙල්කම්, ඛනිජ ෙතල් සහ ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යාංශය 
 2.  ආර්. එච්. එස්. සමරතුංග, භාණ්ඩාගාර නිෙයෝජ්ය ෙල්කම් 
 3.  ඩී. විදානගමාච්චි, අධ්යක්ෂ, රාජ්ය ගිණුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, භාණ්ඩාගාරය 

4. අසන්ත ද ෙමල්, ෙතවන වගඋත්තරකාර, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙව් 
හිටපු සභාපති 

 5.  පී. එන්. වීරසිංහ, ෙජ්යෂ්ඨ ආර්ථික විද්යාඥ, � ලංකා මහ බැංකුව 
 6.  ආර්. ඒ.ඒ. ජයලත්, අධ්යක්ෂ - ජාත්යන්තර ෙමෙහයුම්, � ලංකා මහ බැංකුව 

7. ලලිත් කරුණාරත්න, නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරි (මූල්ය), ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංසථ්ාව   

 
2008.11.17 දිනැති ඉහත සඳහන් අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශෙය් සත්ය 
පිටපතක් 2පි3(එච්) ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
(උ) 2008.11.19 - රෙට් යහපත ෙවනුෙවන් ෙහජින් ෙතල් අවදානම් කළමනාකරණය සඳහා වහාම 

�යාත්මක වන පරිදි ඉහත කමිටුව පත් කිරීම සඳහා  අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනමැතිය 
ලබා දුනි.  

 
2008.11.19 දිනැති එකී අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිෙය් සත්ය පිටපතක් 
2පි3(අයි) ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 
 

- ‘ෙහජින් ෙතල් අවදානම් කළමනාකරණ කමිටුෙව්‘ ‘පරිශීලන ෙකොන්ෙද්සි 
(ToR)‘ සකස් කර ඇත. 
  
එකී ‘පරිශීලන ෙකොන්ෙද්සි (ToR)‘ වල සත්ය පිටපතක් 2පි3(ෙජ්) ෙලස 
සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් 
භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 
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9. (අ) පහත සඳහන් බැංකු සමඟ 2008 වර්ෂෙය්දී ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව   ඇතුලත් වූ ‘ෙහජින් ව�ත්පන්න සාධන පත්රයන්‘ තවමත් අසම්පූර්ණව පවතී. 

 
  (අ) 2008.4.9 දිනැතිව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව 
  (ආ) 2008.7.9 දිනැතිව  ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව 
  (ඇ) 2008.9.9 දිනැතිව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව / 2008.9.26 දිනැති ලිපිය 
  (ඈ) 2008.6.20 දිනැතිව සිටි බැංකුව 
  (ඉ) 2008.7.22 දිනැතිව සිටි බැංකුව 
  (ඊ) 2008.7.22 දිනැතිව සිටි බැංකුව 
  (එ) 2008.7.10 දිනැතිව ෙඩොයිෂ් බැංකුව 
  (ඒ) 2008.7.10 දිනැතිව ෙකොමර්ෂල් බැංකුව 
  (උ) 2008.8.18 දිනැතිව මහජන බැංකුව 
  (ඌ) 2008.10.9 දිනැතිව මහජන බැංකුව 
 

ඉහත සඳහන් ‘ව�ත්පන්න සාධන පත්රයන්‘හි සත්ය පිටපතක් 2පි4 ෙලස 
සංක්ෂිප්ත ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
(ආ) ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් �යාත්මක කළ ඉහත සඳහන් 

‘ව�ත්පන්න සාධන පත්රයන්‘ සියල්ලම 2008 වර්ෂය තුළදී �යාත්මක කළ ඒවාද, නැතෙහොත් 
ෙදවන වගඋත්තරකාර විසින් 2007 වර්ෂෙය් �යාත්මක කළ ඒවාද යන්න පිළිබඳ ෙදවන 
ෙපත්සම්කරු දැනුවත් වී ෙනොමැත. 

 
(ඇ) ෙදවන ෙපත්සම්කරුට ඉහත සාධන පත්රය නියමිත පරිදි ගැඹුරින් අධ්යයනය කිරිමට සහ පරික්ෂා 

කිරිමට ප්රමාණවත් කාලයක් ෙනොමැති වූ බව සහ බැංකු පිළිබඳ මනා දැනුමක් ඇති අෙයකු ෙවතින් 
මූලික ෙල්ඛනය ලබාෙගන ඇති බවද, ෙම් අතර 2008.12.8 දිනට වූ මිල ගණන්  මත පදනම්ව 
2008.11.1 දින සිට ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ෙවත ආසන්න වශෙයන් ඇ.ෙඩො. 
මිලියන 623 ක විභව අලාභයක් සිදුවූ බවට ෙහළි වූ බව, මුල්ය ගම්යයන් මගින් අනාවරණය විය.   

 
ඉහත සඳහන් ෙල්ඛනෙයහි සත්ය පිටපතක් 2පි5 ෙලස සංක්ෂිප්ත ෙලස 
සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් 
භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
(ඈ) ෙතවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් හිටපු සභාපති සහ ලංකා ඛනිජ 

ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙව් නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරි (මූල්ය) ලලිත් කරුණාරත්න විසින් අත්සන් 
කරන ලැබූ අවසන් පිටුව හැර, ෙමම සාධන පත්රය ෙබොෙහොමයක් අවසථ්ාවන්හිදී තනි ෙල්ඛනයක් 
ෙලස ආරම්භ කර ෙනොමැති බව නිරීක්ෂණය ෙව්. 

 
(ඉ)  ඉහත කී නිලධාරීන් ෙදෙදනා විසින් අත්සන් කරනු ලැබූ එම සාධන පත්රය සම්පූර්ණෙයන් 

බලාත්මක විම සඳහා අවශ්ය වන ෙදවන වගඋත්තරකරු ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙව් 
‘නිල ලාංඡනය‘ ඉහත කී සාධන පත්රෙය් ඇතුලත් ව ෙනොමැති බව ෙපනී යයි. 

 
(ඊ)  ඉහත කී පුද්ගලයන් විසින් ඉහතකී අත්සන් ෙයොදනු ලැබූෙව්, ෙදවන වගඋත්තරකාර  ලංකා ඛනිජ 

ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ෙවනුෙවන් බව දන්නා කරුණක් වන අතර, ලබා දිය යුතු අදාළ 'බලතල' 
අනුකූලව ෙව්. එෙසේ ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව අදාළ බැංකු 
ෙවත ලබා දී තිබිය යුතු බව සහ / ෙහෝ අදාළ බැංකු විසින් ලබා ෙගන තිබිය යුතුයි. 

 
(එ)  මහජන බැංකුව විසින් ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සමඟ ‘ෙහජින් 

ව�ත්පන්න සාධන පත්රය‘ ට ඇතුලත් වී ඇති අතරම, මහජන බැංකුෙව්, ආයතනික හා කාර්මික 
බැංකු ප්රධානී, කපිල ආරියරත්න ‘ෙහජින් ෙතල් වාර්තා අධ්යයන කණ්ඩායෙම්‘ සාමාජිකයකු බව 
ෙමහි ඉහතින් දක්වා ඇති 8(සී) ෙඡ්දය අනුව ෙපනී යයි. 
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(ඒ)  ඉහත සඳහන් තත්වයන්ට අනුව,  ඉහතින් සඳහන් කරන ලද බැංකු ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් 
ෙමම කාරණය සම්බන්ධෙයන් නියමිත සහ නිසි විනිශ්චයට භාජනය වීම සඳහා අවශ්ය පක්ෂයන් 
වන  බව ෙගෞරවෙයන් ඉදිරිපත් කරමි. එනම්, 

   (i) ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව 
   (ii) සිටි බැංකුව 
   (ii) ෙඩොයිෂ් බැංකුව 

  (iv) ෙකොමර්ෂල් බැංකුව 
  (v) මහජන බැංකුව 
 
10. (අ) ඉහත සඳහන් 30ඉහළ මට්ටමක මහජන මුදල් සම්බන්ධිත ‘ව�ත්පන්න සාධන පත්රය හරහා ෙහජින්‘  

රාජ්ය මුදල් චක්රෙල්ඛ සහ මාර්ෙගෝපෙද්ශ සමඟ පමණක් දැඩි ෙලස �යාත්මක ෙකෙරන අතර, 
අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලැබූ සාකච්ඡා කමිටු සහ තාක්ෂණික ඇගයිම් කමිටු 
සම්බන්ධිතව, සාධන පත්රයන්හි මූල්ය වටිනාකම අමාත්ය මණ්ඩල සන්දර්භය තුළ විෙශේෂ 
අනුමැතියක් සමඟ  සාකච්ඡා කර ඇතුලත් කළ යුතුය. 

 
30(ආ) 30ඕනෑම අවසථ්ාවක් තුළ, ඉහත සඳහන් සමෙප්රේක්ෂණ ව්යාපාරික කටයුත්තක් වන 30‘ව�ත්පන්න 

සාධන පත්රය හරහා ෙහජින්‘ ෙදවන වගඋත්තරකාර  30ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් 
සිදු කළ ෙනොහැකි වන අතර, 40සියලුම විට, නිසි �යාදාමය සමඟ විෙශේෂඥ දැනුම හා අත්දැකීම් 
ආදාන කරමින් විෙශේෂිත මූල්ය නිෙයෝජිතායතනයක් මගින් සිදු කළ යුතුය.  

 
40(ඇ) තවදුරටත්, ඉහත සඳහන් 30‘ව�ත්පන්න සාධන පත්රය හරහා ෙහජින්‘ විනිමය පාලන පනෙත් 

විධිවිධාන යටෙත් විනිමය පාලකෙග් තනි අනුමැතිය ලැබී තිබිය යුතුය.  
 

3011. 30ඉහත සාධන පත්රෙය් සඳහන් හුදු පරීක්ෂා මත 
 

40(අ) ෙමම ‘ව�ත්පන්න සාධන පත්ර‘ මගින් ‘ෙතල් කාල්පනික ප්රමාණයන්‘ සහ 40'ෙතල් මිල පරාසයන්‘ 
විෙශේෂෙයන් නියම කර, 'සූදු' / 'සූදුව' ස්වභාවෙය් සමෙප්රේක්ෂණ ගනුෙදනු �යාත්මක කර ඇති බව 
ෙපනී යයි.   

 
(ආ) පරාසෙය් ඉහළ ෙකළවර අවසානෙය් මිලට ඉහළින් ‘ආවරණයක්‘ පවතින අතර එය ‘ඉහළ 

ආවරණය‘ වශෙයන් හඳුන්වනු ලබයි; බැංකුව විසින් ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාවට ‘ඉහළ ආවරණය‘ ඉක්මවා ෙගවීමට බැඳී සිටින අතර ෙම් අනුව, බැංකුව 
එවැනි ආවරණ සහිත - සීමා මුදල පමණක් ෙගවනු ඇත.    

 
(ඇ) අෙනක් අතට, පරාසෙය් පහළ ෙකළවර අවසානෙය් මිලට පහළින් ‘පහළ ආවරණය‘ වශෙයන් 

හඳුන්වනු ලබන ‘ආවරණයක්‘ ෙනොපවතින අතර ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව විසින් බැංකුව ෙවත ෙගවීම් කිරීෙම්දී  පරසප්ර වශෙයන් එවැනි ආවරණ සහිත 
- සීමා කිරීමක් ෙනොමැත. 

 
(ඈ) ඊට අමතරව, සමුච්චිතව නිශ්චිත ප්රමාණයක් කරා, මිල මට්ටම ඉහළ ආවරණය ස්පර්ශ කරන විට, 

පසුව බැංකුෙව් ගිවිසුම්ගත වගකීමක් අවසන් කිරීමක් සිදුව, ඉහල යන බඩු මිල සහිත කාලවලදී, 
එමගින් බැංකුෙව් අවදානම් ප්රමාණාත්මකව අර්ථ දක්වා ඇත. 

 
(ඉ) අෙනක් අතට, පරාසෙය් පහළ ෙකළවර පසු කරමින් මිල මට්ටම පහළට යන විට, එවැනි 

අෙන්යොන්ය අවසානයක් ෙනොමැති අතර, සාධන පත්රෙය් ධුර කාලය අවසන් වන ෙතක්, 
කාල්පනික රාශීන් පිළිබඳ බැංකුෙව් ෙගවීම් දිගටම සිදු කිරීමට ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථා පාර්ශවෙය් ගිවිසුම්කාර බැඳීමක් පවතී. 

 
(ඊ)  ඇත්ත වශෙයන්ම, කණගාටුවට කරුණ නම්, ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 

සංස්ථාවට සමහර අවසථ්ාවන්හිදී ‘ෙදගුණයකින් ප්රමාණාත්මකව‘ බැංකුව ෙවත ෙගවීමට සිදුවන 
අතර (එනම් “2පි5“ ෙල්ඛනෙය් 9 න් 7 ක් වශෙයන්), මිල ඉහළ ආවරණය ස්පර්ශ කරන එවැනි 
අවස්ථාවන්හිදී  බැංකුෙව් බැඳීම එම ප්රමාණෙයන් අර්ධයක් ෙගවීමට පමණකි. 
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(එ)  ඉහතින් ෙහළි වන පරිදි, එවැනි සාධන පත්රයන් ෙයෝග්ය ෙනොවන,  අසමාන ෙබදීම් සහිත, ඒක 

පාර්ශ්වික සහ අසාධාරණ වන අතර, එමගින් ඔවුන් සැබැවින්ම ශුන්ය හා  බලරහිත බව 
විදැහුම්කරණය ෙව්. 

 
12. (අ)  පැහැදිලිව, ඉහත සාධන පත්රයන් හුදු සමෙප්ක්ෂනික සූදුව හා/ෙහෝ ඔට්ටු 'ගනුෙදනු'  හා/ෙහෝ වන 

අතර, ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් සිදු කරනු ලැබූ සැබෑම 
ඛනිජ ෙතල් මිලදී ගැනීමට සම්පූර්ණෙයන්ම  සම්බන්ධයක් ෙනොමැත.      

 
(ආ) ෙමම ක්ෙෂේත්රෙය්දී පවතින ‘කූට වංචා‘ සළකන විට, ෙමවැනි කාල්පනිකයන්/ සූදු / ෙර්ස් ඔට්ටු / 

'ෙහජින්' යනාදි සාහසික කාර්යයන් සඳහා කිසිදු  උපෙදස් දීමක්, හඹා යාමක් �යාත්මක කිරීමට 
අවවාද දිමක් ෙනොවන බව ෙපනී යයි.  

 
(ඇ) එවැනි එක් පැමිණීමක් පළමු වරට හඳුනා අදාළ ප්රෙද්ශයට ඇතුළු කළ විට පවා, පසුව 

ජාත්යන්තර විෙශේෂඥයින්ෙගන් සහ පළපුරුදු විෙශේෂඥ දැනුමැති බලධාරීන් ෙවතින් උපෙදස් නිසි 
�යාදාමයට පසුව ලබා ගත යුතුයි. 

 
(ඈ) ජාතික ආර්ථික පරිමානයට එවැනි හානි සිදු කර පසුව, මූල්ය නිෂ්පාදන මත � ලංකා මහ බැංකු 

උපෙදස් අනුගමනය කර ෙනොමැති බව සඳහන් කිරීම, දවෙසේ ප්රමාදයක් ෙනොව නියත වශෙයන්ම 
ෙබොලඳ ෙව්. 

 
(ඉ) � ලංකා මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව 2006 සහ 2007 උපුටා දැක්වීම් වලින් පැහැදිලිව 

අනාවරණය වන්ෙන්, �යාත්මක කරන ලද ගනුෙදනු සම්බන්ධෙයන් � ලංකා මහ බැංකුව 
ෙහොඳින්ම සහ සත්ය වශෙයන්ම දැන සිටි බව සහ මහ බැංකු  නිලධාරී ඉහතින් සඳහන්  
කාරණයන් සම්බන්ධ කමිටු වල සාමාජිකයින් ෙලස සිටි බවයි.  

 
(ඊ)  ෙමම කරුණ ඔෙබ් ගරු අධිකරණය හමුෙව් විභාග ෙවමින් පවතින අවස්ථාවක, 2008.12.5 

දිනැතිව � ලංකා මහ බැංකුව විසින් ‘පුවත්පත් නිෙව්දනයක්‘ නිකුත් කිරීම සුදුසු ෙනොෙව්; 
නැතිනම් අපහාසයට කරුණකි. සියල්ලට පසුව, � ලංකා මහ බැංකුව විසින් ෙමෙසේ මැදිහත්ව 
කරුණු ෙගන හැර දැක්වීමට ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙයන් අවසර ලබා ගත යුතු වන අතර, ඔබෙග් 
ගරු අධිකරණය ඉදිරිෙය් කරුණු ඉදිරිපත් කර සිටිය යුතුය.    

 
13.  (අ) බැංකු විසින් සැකසහිත ගනුෙදනු මිලදී ගැනීම සැකයකින් ෙතොරව සිදු කිරීමට, ෙදවන 

වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සහ ෙතවන වගඋත්තරකාර, ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙව් හිටපු සභාපති සහ අෙනකුත් සම්බන්ධිත පුද්ගලයින් ෙප්රේරණය කිරීම 
සිදු කරන බව ෙපනී යන අතර, එය බැංකු විසින් සිදු කරන අෙශෝභන, අෙයෝග්ය �යාවකි.  

 
(ආ) ෙමවැනි සැකසහිත ගනුෙදනු සිදු කිරීමට සහ සුරැකීමට ෙපරමුණ ගත් බැංකුව ෙහෝ ආරම්භකයා 

වශෙයන් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව කටයුතු කරන බව ෙපනී යයි.  
  

‘ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව පළමු ෙහජින් ෙතල් විකල්ප ගනුෙදනුව 
මුද්රා තබයි‘- මාරතු මස සිට ලංකා ෙහජින් ෙතල් ඇ. ෙඩො. 72 බැගින් 
ෙතල් බැරල් 150,000 ක් ශීර්ෂය යටෙත් පුවත්පත් වාර්තාවක සත්ය 
පිටපතක් 2පි6 ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
(ඇ) පාරිෙභෝගිකයාට වංචා ෙනොකිරීමට සහ / ෙහෝ එෙසේ ෙපොළඹවා ෙනොගැනීමට සහ / ෙහෝ 

ගනුෙදනු කරුෙගන් වඩා ෙහොඳ උපරිමය ලබා ගැනීමට බැංකු භාරකාර වගකීෙමන් කටයුතු කළ 
යුතු වන අතර, අෙනක් අතට ඔහුෙග් ෙපොලී ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා පාරිෙභෝගිකයාට 
උපෙදස් දීම සඳහා  කටයුතු කළ යුතු ෙව්.     
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(ඈ) බැංකු කරුෙවකුෙග් වෘත්තීය රඳා පැවැත්ම සම්පූර්ණෙයන්ම ගණුෙදනුකරුවකු විසින් තබා ඇති 
අතර, එවැනි වෘත්තීෙයකුට වෘත්තීය ෙනොවන එවැනි විශ්වාස ප්රතිචාර මතින් අයුතු ප්රෙයෝජන 
ගත යුතු ෙනොෙව්.   

 
(ඉ)  අෙනක් අතට, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව වෘත්තීය ෙනොවන ෙලස, සැකකටයුතු ගනුෙදනු සිදු 

කිරීමට රාජ්ය නිලධාරීන් ෙප්රේරණය කර,  හසු කර සහ සම්මුතිකාමී කර ඇත. 
 

රාජ්ය නිලධාරීන්ෙග් ගුවන් ගමන් ෙවනුෙවන් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් 
බැංකුව ෙවත අය කරනු ලැබූ ෙහේමාස් ට්රැවල් (ෙපෞද්ගලික ) සමාගෙම් 
2008.2.13, 2008.9.24 (2) සහ 2008.9.29 (2) දිනැති ඉන්ෙවොයිස් 
පත්රයන්හි සත්ය පිටපත් 2පි7 ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
14.  (අ) රජය සතු ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් වන ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 

සංස්ථාව මත ෙච්තනිකව සිදු කරන ලද කූට වංචාවක් ෙහොඳින් පිළිසිඳ ෙගන සිදු වී  ඇති බව, 
ඉහතින් පැහැදිලිව සහ මල්ඵල දරමින් ෙහළිවන බව  ෙගෞරවෙයන් ඉදිරිපත් කරමි.  

 
(ආ) එබැවින් ඉහත වංචාව රජය මත කූට ෙලස, ෙච්තනිකව,  හිතාමතාම සිදු කරන ලද්දකි. 
 
(ඇ) ෙම් අනුව සහ එමගින්, ඉහත සඳහන් බැංකු දණ්ඩ නීති සංග්රහෙය් විධිවිධාන,  විෙශේෂෙයන්ම එහි 

පරිච්ෙඡ්ද X සහ XI සහ 1982 අංක 12 දරණ මහජන ෙද්පළ පනතට විරුද්ධ වරදවල් හි 
ප්රතිපාදන ආකර්ශනය කර ඇත. 

 
(ඈ) එයට අමතරව, ඉහත බැංකු පවත්වාෙගන යනු ලැබීමට බැංකු පනෙතහි විධිවිධාන සන්දර්භය 

තුළ සහ, ඒ යටෙත් සකස් කරනු ලැබූ ෙරගුලාසි, විනිමය පාලන පනත සහ බැංකු සඳහා 
ආයතනික යහපාලනය පිළිබඳ මහ බැංකුෙව් අනිවාර්ය සංග්රහෙය් ප්රතිපාදනයන්ට අනුව විය 
යුතුය. 

 
15.   (අ) ෙදවන ෙපත්සම්කරු ෙගෞරවෙයන් යුතුව සඳහන් කරනුෙය්, ව්යවස්ථාෙව් 12(1) සහ 12(2) 

යටෙත් සහතික කර ඇති නීතිය ඉදිරිෙය් සමානාත්මතාවය මූලික අයිතිවාසිකම උල්ලංඝනය කර 
ඇති බව සහ, දිගින් දිගමට උල්ලංඝනය ෙකෙරන බව, එය ෙදවන ෙපත්සම්කරු සහ රෙට් 
ජනතාවට දරාගත ෙනොහැකි පාඩුවක් සහ හානියක් සහ අසාධ්ය පීඩාවක් ඇති කරන බවත්ය; 
මහජනතාවෙග් හිත සුව පිණිස සහ ජාතිෙය් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීමට ඒ සඳහා 
ප්රතිකාර කිරීමට අවශ්ය අභ්යාස කිරීමට ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් බලය පතා සිටින බවයි.   

 
(ආ) ෙදවන ෙපත්සම්කරු ෙම් කාරණය ගැන ෙමයට ප්රථම ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් අධිකරණ බලය 

පතා ෙනොමැති බව ෙගෞරවෙයන් සඳහන් කරයි. 
 

16. ෙදවන ෙපත්සම්කරු ෙමම කරුණ සඳහා ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් ෙවනම ෙගොනුවක් 
�යාත්මක ෙනොකරන ෙලසට අනුමැතිය සහ, ෙම් සඳහා ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් මැදිහත්වීම සඳහා 
අනුමැතිය ෙගෞරවෙයන් අෙප්ක්ෂා කරයි.  
 

17. (අ) ෙදවන ෙපත්සම්කරුට ෙපත්සමට අමුණා ඇති ලිපි ෙල්ඛන ලැබී ඇති බවත්, එම ඇමුණුම් නියත 
වශෙයන්ම සත්ය බව ඔවුන් විශ්වාස කරනු ලබන අතර, එහි අව්යාජ බව සැක කිරීමට කිසිදු 
ෙහේතුවක් ෙනොමැති අතර, එහි අව්යාජ බව තහවුරු කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු. නීතිපති මත 
යැෙපන බවත් සඳහන් කරමි.  

 
(ආ) ෙදවන ෙපත්සම්කරු විසින්  ජාතික සහ මහජන වැදගත්කම අනුව  ෙම් කාරණයට අදාළ වැඩිදුර 

ලිපි ෙල්ඛන සහ කරුණු, අවශ්යෙයන්ම මතු කල යුතු බැවින්, ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් අවසරය 
ඇතිව එෙසේ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වන අයිතිය තම භාරෙය් තබා ගැනීමට ෙගෞරවෙයන් කටයුතු 
කරයි.  
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(ඇ) ෙදවන ෙපත්සම්කරු සඳහන් කරන පරිදි, ෙමම 30‘ෙහජින් ව�ත්පන්න සාධන පත්රය‘ ගනුෙදනුවට 
අදාළ 30ලියකියවිලි හා වාර්තා, විද�ත් හා ෙවනත් ආකාරයක අදාළ ෙල්ඛන විනාශ වීම සහ / ෙහෝ 
ඉහත සඳහන් කරන ලද බැංකු ඇතුළුව විවිධ ස්ථානයන්හිදී අස්ථාන ගත විම සිදු විය හැකි බවට 
සැක කරන බැවින්, ෙමම කරුණ සම්බන්ධෙයන් නියමිත සහ නිසි පරිදි වන විමර්ශනයක් සිදු 
කිරීමට අවශය පරිදි එම ෙල්ඛන ආරක්ෂා කිරීමට ආරක්ෂිත පියවර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු 
බවටත් ෙදවන ෙපත්සම්කරු කරු ණු ඉදිරිපත් කරයි.……………………………………………………….. 
  

18. ෙම් සමඟ වන දැඩි ෙලස සහතික ෙකොට කියා සිටින අමුණා ඇති කරුණු වල සහාය ඇතිව, ෙදවන  
ෙපත්සම්කරුෙග් දිවුරුම් ප්රකාශය මගින් 

 
මැදිහත් ෙපත්සම්කරු ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙයන් අයැද සිටිනුෙය් : 
 
(අ) මැදිහත් ෙපත්සම්කරු වන ඔහුව ෙදවන ෙපත්සම්කරු වශෙයන් එකතු කර ගනිමින්, ෙමම අයැදුම 

සඳහා  මැදිහත් වීමට අවසර ලබා දීමට නිෙයෝග කරන ෙලස 
  
(ආ) වගඋත්තරකරුවන් ෙවත ෙමම මැදිහත් අයැදුම සඳහා දැන්වීමක් නිකුත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ෙලස 
 
(ඇ) ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින්, ෙමම කාරණයට නියමිත සහ නිසි විනිශ්චයට භාජනය සඳහා අවශ්ය 

පහත සඳහන් පාර්ශවයන් බවත්, ඒ අනුව, ඔවුන් පිළිෙවලින් ෙමම අයැදුෙමහි නවවන, දහවන, 
එෙකොෙළොස්වන, ෙදොෙලොස්වන, දහතුන්වන, දාහතරවන සහ පහෙළොස්වන වගඋත්තරකරුවන් ෙලස 
එකතු කර ගැනීමටත් ප්රකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලස 

  
 (i) නිවාඩ් කබ්රාල්, � ලංකා මහ බැංකු අධිපති 

(ii) පී.බි. ජයසුන්දර, හිටපු මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම් සහ භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් 
(ii) ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව 
(iv) සිටි බැංකුව 
(v) ෙඩොයිෂ් බැංකුව 
(vi) ෙකොමර්ෂල් බැංකුව 
(vii) මහජන බැංකුව 
 

(ඈ) ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාෙව් 12(අ) සහ 12(2) ව්යවස්ථාවන් යටෙත් සහතික කර ඇති පරිදි, ෙදවන 
ෙපත්සම්කරුෙග් සහ මහජනතාවෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර ඇති බවට ප්රකාශ 
කරමින්  නිෙයෝග කරන ෙලස 

 
(ඉ) ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව විසින් 30‘ෙහජින් ව�ත්පන්න සාධන 

පත්රය‘ට 30ඇතුළු වී ඇතිෙත් වැරදි සහගත, නිති විෙරෝධී, වංචාසහගත ෙලස සහ නියමිත සහ නිසි 
ක්රමෙව්දයට අනව ෙනොවන බවත් ප්රකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලස 

(ඊ) ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් 30‘ෙහජින් ව�ත්පන්න සාධන 
පත්රය‘ට 30ඇතුළු වී ඇතිෙත් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථා පනෙතහි බලය ඉක්මවා බවට ප්රකාශ 
කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලස 

 
(එ) ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව විසින් 30‘ෙහජින් ව�ත්පන්න සාධන 

පත්රය‘ට 30ඇතුළු වී ඇතිෙත් සැබවින්ම මුල පටන්ම ශුන්ය සහ බල රහිත ෙලස සහ කිසිදු ෙලස බලයක් 
ෙහෝ නිතිය ඵල දැරීමක් ෙනොමැති බවටත්  නිෙයෝග කරන ෙලස 

 
(ඒ)  ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් 30‘ෙහජින් ව�ත්පන්න සාධන 

පත්රය‘ට 30ඇතුළු40 වීම අවලංගු කර, නිරායාසෙයන්ම බලපාන පරිදි, බල රහිත කරන ෙලසට 40නිෙයෝග 
කරන ෙලස 

 
(උ)  වගඋත්තරකරුවන් කිසිෙවකු ෙහෝ ඊට වඩා වැඩි සංඛ්යාවක්  සහ / ෙහෝ  ඔවුන්ෙග් නිලධාරීන් හැසිරීම 

හා �යා මගින් ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාවට අලාභයක් හා 
අලාභහානි සිදුවීමට ෙහේතු වී ඇති අතර, එමගින් රජයට සහ � ලංකාෙව් මහජනතාවට එෙසේ සිදුවී 
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ඇති බවට, වගඋත්තරකරුවන් කිසිෙවකු ෙහෝ ඊට වඩා වැඩි සංඛ්යාවක්  සහ / ෙහෝ  ඔවුන්ෙග් 
නිලධාරීන් අසාධාරණ හා නීති විෙරෝධී ප්රතිලාභ ලබා ඇති බවට ප්රකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලස 

 
(ඌ)  විනිමය පාලක ෙවත බල පැවැත්ෙවන පරිදි හත්වන වගඋත්තරකාර � ලංකා මූල්ය මණ්ඩලය ෙවත 

උපෙදස් ෙදමින් අතුරු නිෙයෝගයක් සිදු කිරීමට ෙහෝ, විකල්පයක් ෙලස, ෙදවන වගඋත්තරකාර 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ඇතුළු වූ සියලුම 30ෙහජින් ව�ත්පන්න සාධන පත්රය පිළිබඳ 
විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට විනිමය පාලක ෙවත උපෙදස් ෙදමින් 30අතුරු නිෙයෝගයක් සිදු කිරීමට සහ 
ඔබෙග් ගරු අධිකරණයට ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට සහ විනිමය පාලන පනතට අදාලව 
අදාල එම තැනැත්තන්ට එෙරහිව වෙරන්තු නිකුත් පියවර ගැනීමට කටයුතු කරන ෙලස 

  
(ඔ) ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව විසින් ඇතුළු වූ සියලුම 30ෙහජින් 

ව�ත්පන්න සාධන පත්රයන්ට අදාළ 30බවට ෙපන්නුම් කරන 30සියලුම වාර්තා, ෙල්ඛන, විද�ත් ෙහො 
ෙවනත් ඕනෑම වර්ගයක සම්බන්ධිත ෙල්ඛන30 ආරක්ෂා කිරීමට ආරක්ෂිත පියවර ගැනීමට සහ ඒ 
බව සැලකිල්ලට ෙගන කටයුතු කිරීමට, සහ ෙමම කරුණ සම්බන්ධව අදාළ බැංකු වලින් අදාළ 
සහ ඊට ආනුශාංගික කරුණු සම්බන්ධෙයන්,  අදාළ වන සියලුම බැංකු වලට ඔවුන්ෙග් 
�යාදාමයට අදාළ ඡායා පිටපත් ළඟ තබා ගැනිමට අවසර දීමට, අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල් ෙවත බල පැවැත්ෙවන පරිදි ගරු. නිතිපති ෙවත අතුරු 
නිෙයෝගයක් නිකුත් කරන ෙලස 

 
(ඕ) ඉහත කී 30ෙහජින් ව�ත්පන්න සාධන පත්රයන්ට30 ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් 

නීතිගත සංසථ්ාව විසින් ඇතුළු වූ බවට ෙපන්නුම් ෙකෙරන සියලු කරුණු පිළිබඳ සම්පූර්ණ සහ 
විධිමත් විමර්ශනයක් සිදු කරන ෙලසට අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
ෙවත බල පැවැත්ෙවන පරිදි ගරු. නීතිපති ෙවත අතුරු නිෙයෝගයක් නිකුත් කරන ෙලස සහ 
එවැනි විමර්ශනයන්හිදී අනාවරණය කර ගත් කරුණු වලට අනුව, ෙම් සම්බවන්ධෙයන් සැළකිය 
යුතු පුද්ගලයින්ට එෙරහිව අදාළ නිති ප්රකාරව වෙරන්තු නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්නා ෙලස  

 
(ඖ) පිරිවැය ප්රද්රානය කරන ෙලස සහ 
 
(ක) ඔබෙග් ගරු අධිකරණයට ලබා දිය හැකි අෙනකුත් සහ වැඩිදුර සහන ප්රද්රානය කරන ෙලසයි. 
 
 
      (අත්සන) 
      මැදිහත් - ෙපත්සම්කරු  
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