
 
 

“එක්ස්2“ ෙලස ෙමයට ෙපර, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්, සංක්ෂිප්තව සළකුණු කරන ලැබූ සංෙශෝධිත 
ෙපත්සම 

  
 

� 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.  
 
1.   පූජ්ය තිනියවල පාලිත හිමි 

නාලන්දාරාමය 
නුෙග්ෙගොඩ 

 
2.   ගරු. රවි කරුණානායක 

පාර්ලිෙම්න්ත මන්� 
අංක 1291/6ල රජමල්වත්ත මාවත 
බත්තරමුල්ල 

 
3.   රවි ජයවර්ධන 

දූෂණ විමර්ශන 
අංක 155/4, ෙවලලන්ද වත්ත 
තලවතුෙගොඩ 

 
 

එස්සීඑෆ්ආර්  ඉල්ලුම්පත් අංක. 536/2008      ෙපත්සම්කරු 
 
 

එදිරිව 
 

1. ගරු. ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි 
ඛනිජ ෙතල් සහ ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්ය 
ඛනිජ ෙතල් සහ ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය  
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 
අපනයන සංවර්ධන හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ කටයුතු 
අමාත්යාංශය  
6 වන මහල, රක්ෂණ මන්දිරය 
21, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිය 
ෙකොළඹ 2. 

 
6. 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 
 

 
1.   පූජ්ය තිනියවල පාලිත හිමි 

නාලන්දාරාමය 
නුෙග්ෙගොඩ 

 
2.   ගරු. රවි කරුණානායක 

පාර්ලිෙම්න්ත මන්� 
අංක 1291/6ල රජමල්වත්ත මාවත 
බත්තරමුල්ල 

 
3.   රවි ජයවර්ධන 

දූෂණ විමර්ශන 
අංක 155/4, ෙවලලන්ද වත්ත 
තලවතුෙගොඩ 

 
    ෙපත්සම්කාර-වගඋත්තරකරු 
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1. ගරු. ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි 

ඛනිජ ෙතල් සහ ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්ය 
ඛනිජ ෙතල් සහ ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය  

 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 
අමා  
අපනයන සංවර්ධන හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ කටයුතු 
අමාත්යාංශය  
6 වන මහල, රක්ෂණ මන්දිරය 
21, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිය 
ෙකොළඹ 2. 
 

6. 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 18 වන අද දින 
 
 
“එක්ස්2“ ෙලස ෙමයට ෙපර, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්, සංක්ෂිප්තව සළකුණු කරන ලැබූ සංෙශෝධිත 
ෙපත්සම, ඉහත නම් සඳහන් මැදිහත් ෙපත්සම්කරු වශෙයන් ෙපනී සිටින පුද්ගලයාෙග් (මින් මතු ෙදවන 
ෙපත්සම්කරු ෙලස ෙයෙද්) ෙපත්සෙමහි පහත පරිදි ප්රකාශ කර සිටී:  
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1. ෙ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 3 0�යාකාරිකයකු30, විෙශේෂෙයන්, අෙනකුත් කරුණු අතර තුර30, දූෂණ, වංචා, 

රෙට්30 ජනතාවෙග්30 සම්පත්30 ෙකොල්ල කෑම30 හා මංෙකොල්ලයන්ට30 එෙරහිව සටන් වදින්ෙනකි.  
 
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 30ෙපත්සම්කරු, ෙ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 කිරිමට 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“ 

 



5 

 

(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 රැඳි 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. 

 
303. ෙපත්සම්කරු විසින්30, 30‘ව�ත්පන්න සාධන පත්රය හරහා ෙහජින්‘ කරුණ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරිමට 

ෙගොනු කරනු ලැබූ එස්සී එෆ්ආර් 535/2008 ඔහුෙග් මැදිහත් ෙපත්සම මගින්,  බදු සහ අෙනකුත් අය 
කිරීම් සහ ‘මිල සූත්රය‘ 30ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන සඳහා පමණක් අෙන්යොන්යව නිකුත් කිරීමට තමන්ෙග් 
ෙපත්සම මගින් සිමා වී ඇත.  

 
4. 30පහත සඳහන් කරුණු ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් කාරුණික අවධානයට ෙපත්සම්කරු විසින්   

ෙගෞරවෙයන් ෙයොමු කරනු ලබයි.  
 
(අ)30 ෙමම අයැදුෙමහි ෙපත්සම්කරුවන් ෙදවන වගඋත්තරකාර 30ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව  

පමණක් ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන ආනයනය කිරීෙම් සහ ෙබදැහැරීෙම් කටයුතු සිදු කරන බවට 
සළකා ඔවුන් සමඟ පමණක් ගනුෙදනු කරනු ඇත.  

  
30(ආ) 30ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන ආනයනය කිරීෙම් සහ ෙබදාහැරීෙම් කටයුතු සිදු කරන තවත් ආයතනයක්,  

නමින් ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) පවතින ෙහයිනි.   
 

(ඇ) එෙසේ ෙහයින්,  ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන සඳහා30 අෙන්යොන්යව බදු සහ අෙනකුත් අය කිරීම් සහ ‘මිල 
සූත්රය‘ සඳහා කටයුතු කිරීමට උත්සාහ දැරීෙම්දී,  ෙදවන වගඋත්තරකාර 30ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංසථ්ාෙව් ෙකොටසක්  ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) ෙවත සැක සහිත 
ෙපෞද්ගලීකරණයක් සිදුවන බවට ෙපන්නුම් කරන බැවින්, එහි ප්රතිඵලයක් ෙලස ලංකා අයිඕසී 
ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) සාරවත් කිරීෙම් කිසිදු අසාධාරණයක් සිදු විෙමන් වලක්වා ගැනීමට, 
එම සාධක ගණනය කිරීෙම්දී ෙයොදා ගැනීමට අවශ්ය වනු ඇති බවට, ෙපත්සම්කරු විශ්වාස කරයි.   

 
5. (අ)  ඒ අනුව, ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) ෙපෞද්ගලීකරණයට අදාළව ෙපන්නුම් කරන 

වැදගත් කරුණු සහ එයින් ඇති වන ප්රතිඵලයන්, ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් අවධානය පිණිස 
ෙපත්සම්කරු විසින් පහත පරිදි සංක්ෂිප්තව සකස් කර ෙගෞරවෙයන් ඉදිරිපත් කරයි.     

 
30 (ආ) 30ඛනිජ ෙතල් ක්ෙෂේත්රෙය් ලිහිල් කිරීම එවකට විදුලි බල හා බල ශක්ති අමාත්යෙග් 2002.11.13  

දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය මගින් ආරම්භ කරන ලදී. 
 

2002.11.13 දිනැති ඉහත කී අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශෙය් සත්ය පිටපතක් 
(“එක්ස්2(ඒ)“) ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
 

30(ඇ) විනිවිද ෙපෙනන තරඟකාරී මිල ගණන් කැඳවීමකින් ෙතොරව, ප්රශ්නකාරී ෙලස ඉන්දියානු ෙතල් 
සමාගම (IOC) පමණක්ම ෙතෝරා ගනු ලැබ ඇත.  - 30(“එක්ස්2(ඒ)“) බලන්න.  

 
30 (ඉ) එවකට ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යෙග් 2003.10.7 දිනැති 30අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය සහ එම 

දිනැතිම වූ අමාත්ය මණ්ඩල සටහන මගින්, 40ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) 
ෙපෞද්ගලීකරණයට අෙන්යොන්ය ෙලස30 ඉන්දියානු ෙතල් සමාගම (IOC) සමඟ ගනුෙදනු සකස් කරනු 
ලැබ ඇත.   
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 2003.7.10 දිනැති ඉහත කී අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශෙය් සහ අමාත්ය 
මණ්ඩල සටහෙන් සත්ය පිටපත් (“එක්ස්2(බී)(i)“) සහ (“එක්ස්2(බී)(ii)“) 
ෙලස පිළිෙවලින් සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
(ඊ) ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ෙපට්රල් පිරවුම් හල් 100 ක් සඳහා 40සහ 

ෙපොදු පරිශීලක පහසුකම්හි 1/3 ෙකොටස් ෙවනුෙවන් 40ඇ. ෙඩොලර් මිලියන 75 ක් 30ඉන්දියානු ෙතල් 
සමාගම (IOC) විසින් ෙගවිය යුතුව ඇත.  - 30(“එක්ස්2(බී)(i)“) බලන්න.  

 
(එ) එම ෙපට්රල් පිරවුම් හල් 100 ෙදවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සතු 

වඩාත් වාසිදායකම ඒවා බවට සඳහන් වන අතර, ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC)ට 
40ෙතෝරා ගැනීමට විකල්පය ලබා දී ඇති පිරවුම් හල් ෙව්.  

 
40(ඒ) 40මීට අමතරව, ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) විසින් ෙපට්රල් පිරවුම් හල්හි පහසුකම් 

වැඩිදියුණු කිරීමට රුපියල් බිලියන 2 සිට 3 දක්වා පමණ ආෙයෝජන සිදු කර ඇත. - 
30(“එක්ස්2(බී)(i)“) බලන්න. 

 
(උ) තවදුරටත් එවකට 30ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යෙග් 2003.10.8 දිනැති 30අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය හා 

එවකට විදුලි බල හා බල ශක්ති අමාත්ය විසින් ඒ මත 2003.10.10 දිනැතිව ලබා දුන් නිරීක්ෂණයන් 
අනුව, ඉහත මිලදී ගැනීම් සැලකීෙම්දී විෙද්ශ මුදලින් ෙගවීම් සිදු කළ යුතු බවටත්, එම ගනුෙදනු 
ෙද්ශීය බැංකු හරහා මතු ෙනොකළ යුතු බවටත් එමගින් නියම කර තිබුණි.  

  
 

2003.10.8 දිනැති ඉහත කී අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශෙය් සහ අමාත්ය 
මණ්ඩල සටහෙන් සත්ය පිටපත් (“එක්ස්2(සී)(i)“) සහ (“එක්ස්2(සී)(ii)“) 
ෙලස පිළිෙවලින් සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
(ඌ)ෙකෙසේ ෙවතත්, එය උල්ලංඝනය කරමින්, 30ඉන්දියානු ෙතල් සමාගම (IOC) විෙද්ශ මුදලින් ඇ. 

ෙඩොලර් මිලියන 40 ක් පමණක් ආෙයෝජනය කරන ලද අතර, ඉතිරි ඇ. ෙඩොලර් මිලියන 35 ෙද්ශිය 
බැංකු හරහා මතු කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබ ඇත.  

 
30(ඔ) ප්රධාන තක්ෙසේරකරෙග් කිසිදු තක්ෙසේරුවකින් ෙතොරව,  30ෙපොදු පරිශීලක පහසුකම්හි 1/3 ෙකොටස් 

ෙවනුෙවන් ඇ. ෙඩොලර් මිලියන 40 කින් සහ40 ෙපට්රල් පිරවුම් හල් 100 ක් සඳහා ඇ. ෙඩොලර් මිලියන 
31 කින් සමන්විත වන පරිදි, ඇ. ෙඩොලර් මිලියන 71 ක තක්ෙසේරුවක් අර්න්ස්ට් සහ යන්ග් විසින් 
සිදු කරන ලදී. 30- 30(“එක්ස්2(බී)(i)“) බලන්න.  

 
(ඕ) 40විනිවිදභාවී තරඟකාරී මිල ගණන් කැඳවීෙම් ක්රමෙව්දයකින් විධිමත් ෙවළදපළ අගයක් සථ්ාපිත 

කිරීමට කටයුතු ෙනොකර, කිසිදු තරඟකාරී මිල ගණන් කැඳවිමකින් ෙතොරව, 40අර්න්ස්ට් සහ යන්ග් 
විසින් සිදු කරන ලද එවැනි තක්ෙසේරුවක් පදනම් කර ගනිමින්, 30ඉන්දියානු ෙතල් සමාගම (IOC)ට 
ඇ. ෙඩොලර් මිලියන 75 ක් ෙගවිමට අවසර ලබා දී ඇත. - 30(“එක්ස්2(බී)(i)“) බලන්න. 

 
30(ඖ) එයට අමතරව, 30ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) ෙවත 30ෙදවන වගඋත්තරකාර 30ලංකා 

ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව විසින් �යාත්මක කරනු ලබන ඒවාට පිටතින්, ෙපට්රල් පිරවුම්හල්හි 
අෙලවි අයිතිය සහ අෙලවි �යාත්මක කිරීම සඳහා අත්පත් කර ගැනීෙම් අයිතිය ලබා දීමට, ඇ. 
ෙඩොලර් මිලියන 30 ක උපරිමය දක්වා එකතු කරන ‘වාරික‘  ෙලස තක්ෙසේරු කරනු ලැබ ඇත. 30- 
30(“එක්ස්2(බී)(i)“) බලන්න. 

 
(ක) ෙකෙසේ ෙවතත්, ඒ සඳහා රජෙය් කිසිදු සැළකීමක් ලබා ගැනීමට කටයුතු ෙනොකර, ලංකා අයිඕසී 

ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) ෙවත එවැනි ප්රශ්නකාරී අයිතියක් ලබා දිමට 2003.12.30 දිනැති 
40ෙකොටස් විකිණීෙම් හා මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුම මගින් කටයුතු කරනු ලැබ ඇත. 
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2003.12.30 දිනැති ඉහත කී 40ෙකොටස් විකිණීෙම් හා මිලදී ගැනීෙම් 
ගිවිසුෙමහි 40සත්ය පිටපතක් (“එක්ස්2(ඩී)(i)“) ෙලස සළකුණ කර අමුණා 
ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස 
අයැද සිටී. 

 
40(ග) 40 රට තුළට විෙද්ශ මුදලින් ඇ. ෙඩොලර් මිලියන 75 ක ආෙයෝජන එන ෙලස සළකා, ඒ මත පදනම්ව 

එවකට පර්ක් (PERC) හි සභාපති විසින් සකස් කරනු ලැබූ ‘මිල සූත්රය‘ මත පදනම්ව,  ලංකා අයිඕසී 
ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) ෙවත රජය විසින් ෙගවිය යුතු සහනාධාරයක් සඳහා ෙකොටස් 
විකිණීෙම් හා මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුම ලබා දී ඇත. 

  
40ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන සඳහා ඉහත කී ‘මිල සූත්රෙයහි‘ සහ අර්න්ස්ට් සහ 
යන්ග් අමතනු ලැබූ 402005.8.24 දිනැති පර්ක් (PERC) ලිපිෙයහි සත්ය 
පිටපත් පිළිෙවලින් (“එක්ස්2(ඉ)(i)“) සහ (“එක්ස්2(ඉ)(ii)“)  ෙලස 
සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් 
භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 
 

(ච)   40ප්රතිඵලයක් ෙලස, 402006 අෙප්රේල් වන විට, 40ෙදවන වගඋත්තරකාර40 ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව විසින් අයිතිය පවරනු ලැබූ ෙපට්රල් පිරවුම්හල් 100ට අමතරව, ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික 
සමාගම (LIOC) විසින් අෙලවි අයිතිය සහ අෙලවි �යාත්මක කිරීම සඳහා අත්පත් කර ගැනීෙම් 
අයිතිය ලබා ගත් ෙපට්රල් පිරවුම්හල් ආසන්න වශෙයන් 70 ක් පමණ ආවරණය කිරිම ඇතුළුව, ලංකා 
අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) ෙවත එළෙඹමින් අසාධාරණ ෙලස සාරවත් කරනු ලැබූ; රජය 
විසින් ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) ෙවත සිදු කරන ලැබූ සහනාධාර සඳහා හිමිකම් 
රු. මිලියන 9620 කි.   

 
40ඉහත කී 40ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගෙමහි (LIOC) 40‘සහනාධාර 
සඳහා හිමිකම්හි 40සත්ය පිටපතක් (“එක්ස්2(ඊ)(i)“) ෙලස සළකුණ කර 
අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා 
ෙලස අයැද සිටී. 

 
 
 (ජ) ඉහත කී සහනාධාර මත හිමිකම්, ගරු. නීතිපති විසින් ලබා දී ඇති අදහස් මත පදනම්ව සහ හිතවාදී 

ෙපෞද්ගලික නීති උපෙදස් මත පදනම්ව සහ ‘මිල සූත්රය‘ මගින් ලබා දුන් ෙකොටස් අගයට වඩා සත්ය 
අගය අවම විම මත පදනම්ව ෙපත්සම්කරු විසින් මතෙභ්දයට ලක් කර ඇත.   

 
ගරු. නීතිපති විසින් ලබා දී ඇති අදහස් සහ හිතවාදී ෙපෞද්ගලික නීති 
උපෙදස් සහ ෙපත්සම්කරු විසින් 2006.6.13 දිනැතිව � ලංකාෙව් 
ඉන්දියානු මහ ෙකොමසාරිස් ෙවත ෙයොමු කරනු ලැබූ ලිපිෙයහි සත්ය 
පිටපත් පිළිෙවලින් (“එක්ස්2(එ)(i)“), (“එක්ස්2(එ)(ii)“), සහ 
(“එක්ස්2(එ)(iii)“) ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
(ට) එයින් පසු, කිසිදු විනිවිදභාවයකින් ෙතොරව, සහනාධාරයන්ෙගන් ෙකොටසක් අඩු කරමින්, ලංකා 

අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) ෙවත එළෙඹමින්, භාණ්ඩාගාර හිටපු ෙල්කම් ලංකා අයිඕසී 
ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) සමඟ ගිවිසුමට ළගා වූ අතර, ෙපත්සම්කරු නියත වශෙයන්ම විශ්වාස 
කරන්ෙන්, කිසිවකුත් ෙකොන්ෙද්සි ෙනොදන්නා බැවින්, ඉතිරි මුදල සඳහා රජෙය් බැඳුම්කර ෙගවීමට 
එකඟව ඇති බවයි.  

 
(ඩ) එයට අමතරව, 2002 ෙදසැම්බර් මස ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) ෙවත ප්රධාන 

ව්යාපාරයන්ට අමතරව සිදු කරන අෙනකුත් ව්යාපාර සඳහා එනම්, ස්වයං�ය ෙමොටර් රථ ෙසේදීම, 
ෙමෝටර් රථ ෙසේවා,  ෙදපෙර්තෙම්න්තු ගබඩා, අන්තර්ජාල කවුළු (කැෙෆේ), 40ස්වයං�ය ෙටලර් යන්ත්ර, 
ආහාර සපයන කවුළු යනාදී, අමතර ව්යාපාර සඳහා 40 � ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් (BOI) 
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අනුමැතිය ලැබී ඇති අතර, එය එවැනි ව්යාපාරයන්හි ෙයෙදන අෙනකුත් අයෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය කිරීමක් විය හැකිය.  

 
ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC)  සහ � ලංකා ආෙයෝජන 
මණ්ඩලය (BOI) අතර වූ  402002.12.5 දිනැති අංක 10 දරණ ගිවිසුෙමහි 
40සත්ය පිටපතක් (“එක්ස්2(ඒ)(i)“) ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, 
ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
6. ෙපත්සම්කරු ෙගෞරවෙයන් ඔබෙග් ගරු අධිකරණය ෙමම අයැදුම සඳහා මැදිහත් කිරීමට සහ සහාය 

දීමට උත්සාහ කරන අතර, බදු හා අෙනකුත් අයකිරීම් සහ ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන මත අෙන්යොන්යව 
‘මිල සූත්රය‘ යන කරුණ වලට සම්බන්ධිතව සහ ෙම් සඳහා අදාළව සළකනු ලැබිය හැකි සියලු 
ආනුශංගික කරුණු සම්බන්ධිතව ෙම් සම්බන්ධ සාධක ෙකෙරහි ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් අවධානයට 
ෙයොමු කිරීමට අෙප්ක්ෂිතය.  

 
7. (අ) ෙ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 ෙ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) ෙපත්සම්කරු ෙම් කාරණය ගැන ෙමයට ප්රථම ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් අධිකරණ බලය පතා 

ෙනොමැති බව ෙගෞරවෙයන් සඳහන් කරයි. 
 

8. ෙ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.  

 
9. ෙ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.  
 

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

 
මැදිහත් ෙපත්සම්කරු ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙයන් අයැද සිටිනුෙය් : 
 
(අ) මැදිහත් ෙපත්සම්කරු වන ඔහුව ෙ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) 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 

 
(ඈ) බදු සහ අෙනකුත් ෙගවීම් සහ නිෂ්පාදන මත අෙන්යොන්යව ‘මිල සූත්රය‘ සඳහා ගැලෙපන ළඟා විය 

හැකි පරිදි වන සාධාරණ සහ අපක්ෂපාතී ෙයෝජනාවක් කිරීම සුදුස බව ඔබෙග් ගරු අධිකරණය දකින 
බවට නිෙයෝග කරන ෙලස 

 
(ඉ) ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) ෙවත අයිතිය ලබා ෙදමින්, ෙපට්රල් පිරවුම්හල්හි අෙලවි 

අයිතිය සහ අෙලවි �යාත්මක කිරීම සඳහා අත්පත් කර ගැනීෙම් අයිතිය ලබා දුන් ෙලස ෙපන්නුම් 
ෙකෙරන සහනාධාර සහ ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) ෙවත ෙකොටසක් කපා හරිනු 
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ලැබූ සහ ඉතිරි සහනාධාර හිමිකම් ෙගවීම්  ඇතුලත් ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) සමඟ 
වූ ගිවිසුම ෙහළි කරන ෙලසට සිව්වන වගඋත්තරකාර භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් ෙවත උපෙදස් ෙදමින් 
නිෙයෝග කරන ෙලස 

 
(ඊ) සිව්වන වගඋත්තරකාර භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් ෙවත පහත පියවර ගන්නා ෙලසට උපෙදස් ෙදමින් 

නිෙයෝග කරන ෙලස 
 

(i) ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) ෙවත ලබා දුන්, එවකට ඇ. ෙඩොලර් 30 ක උපරිමය 
දක්වා ප්රද්රානය කිරීමට තක්ෙසේරු කරනු ලැබූ ෙපට්රල් පිරවුම්හල්හි අෙලවි අයිතිය සහ අෙලවි 
�යාත්මක කිරීම සඳහා අත්පත් කර ගැනීෙම් අයිතිය නියමිත සහ විධිමත් සැළකිල්ලකට භාජනය 
කර ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) ෙවතින් අයකර ගන්නා ෙලස, 

   
(ii) ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) ආෙයෝජන වශෙයන් ඉතිරි මුදල ඇ. ෙඩොලර් 35 

විෙද්ශ මුදලින් රැෙගන එන බවට තහවුරු කරන ෙලස, 
 
(ii) ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන ගනුෙදනු ඇතුලත් ප්රධාන ව්යාපාරයනට අමතරව ඊට පිටතින් වූ ව්යාපාර 

කටයුතු සඳහා  ලංකා අයිඕසී ෙපෞද්ගලික සමාගම (LIOC) ෙවත ප්රද්රානය කරනු ලැබූ සහන සහ 
� ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් (BOI) අනුමැතිය අෙහෝසි කරන ෙලස සහ එවැනි ව්යාපාර 
කටයුතු සඳහා නිදහස් කරනු ලැබූ බදු සහ ආනයන මත බදු අය කර ගන්නා ෙලස. 

 
(එ) පිරිවැය ප්රද්රානය කරන ෙලස සහ 

 
(ඒ) ඔබෙග් ගරු අධිකරණයට ලබා දිය හැකි අෙනකුත් සහ වැඩිදුර සහන ප්රද්රානය කරන ෙලසයි. 

 
 
      (අත්සන) 
      මැදිහත් - ෙපත්සම්කරු  
 
 


