
� ලංකා ප්රජාතාන්�ක සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශ්රේෂඨ්ාධිකරණෙය් දී 
 
 

 
� ලංකා ප්රජාතාන්�ක සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුක්රම 
ව්යවස්ථාෙව්  126 වන ව්යවස්ථාව යටෙත් සහ ව්යවසථ්ා 
17, 3, 4 හි පරිච්ෙඡ්ද III සහ IV පරිදි අයැදුෙමහි වන 
කරුණ පිළිබඳවයි.  
 
 

එස්සීඑෆ්ආර්  ඉල්ලුම්පත් අංක. 404/2009 
නිහාල් � අමරෙසේකර 
අංක, 167/4,  
විපුලෙසේන මාවත 

  ෙකොළඹ 10 
 

      ෙපත්සම්කරු 
 
 

එදිරිව 
 

 
1. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 

109, ෙරොටුන්ඩා කුළුණ 
ගාලු පාර 
ෙකොළඹ 3. 

 
2. සුමිත් අෙබ්සිංහ 

භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් 
මහ ෙල්කම් කාර්යාලය 
ෙකොළඹ 01 
 

3. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව 
� ලංකා ශාඛාව 
37, ෙයෝක් වීදිය 

 ෙකොළඹ 1 
 

 ප්රධාන කාර්යාලය 
 1 බැසිංග්ෙහොල් මාවත 
 ලන්ඩන් ඊසී2වී 5ඩීඩී,  
 එක්සත් රාජධානිය 
  
4. සිටි බැංකුව 

� ලංකා ශාඛාව 
65 සී, ධර්මපාල මාවත 

 ෙකොළඹ 7 
 

 ප්රධාන කාර්යාලය 
 සිටි සමූහ මධ්යසථ්ානය 
 153, නැෙගනහිර 53 මාවත, 16/එෆ් 
 19 කලාපය 
 නිව්ෙයෝර්ක් 
 එන්වයි 10022, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය 



5. ෙඩොයිෂ් බැංකුව 
� ලංකා ශාඛාව 
86, ගාලු පාර 

 ෙකොළඹ 3 
 
 ප්රධාන කාර්යාලය 
 තිෙයඩර්-ෙහසස-් අල්ලී 70 
 60486, ෆෑන්ක්ෆර්ට් 
 ජර්මනිය 
 

6. ෙකොමර්ෂල් බැංකු ෙපෞද්ගලික සමාගම 
 ෙකොමර්ෂල් නිවස 
 21, �ස්ටල් විදිය, ෙකොළඹ 1 

 
7. මහජන බැංකුව 

75, 
ආචාර්ය චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩ්නර් මාවත 

 ෙකොළඹ 2 
 

8. ඊ. ඒ. ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
විනිමය පාලක 
විනිමය පාලක ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
� ලංකා මහ බැංකුව 
7 වන මහල, අංක. 30, ජනාධිපති මාවත 
ෙකොළඹ 1. 

 
9. ගරු. නීතිපති 

 නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 ෙකොළඹ 12. 
 

         වගඋත්තරකරුවන් 
 

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

ෙශ්රේෂ්ඨාධිකරණෙය් අෙනකුත් ගරු විනිසුරුවරුන් 
 
 
2009 මැයි මස 25 වන අද දින 
 
ඉහත නම් සඳහන් ෙපත්සම්කරු වශෙයන් ෙපනී සිටින පුද්ගලයාෙග් ෙපත්සෙමහි පහත පරිදි ප්රකාශ කර 
සිටී:  
  
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. 

2 

 



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.  
 
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 (“පි1“) වශෙයන් 
සළකුණු කර ෙම් සමඟ අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් 
වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
2. (අ)  පළමු විත්තිකරු, 1961 අංක 28 දරණ පනත මගින් බලාත්මක කර පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ස්ථාපිත 

කරන ලද ව්යවස්ථාපිත ආයතනයක් වන අතර, සංෙශෝධිත ෙලස ( මින් මතු “� ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
සංස්ථා පනත“ ෙලස ෙයෙද් ්) අෙනකුත් කරුණු අතරතුර එහි අරමුණු, අයිතිවාසිකම්, කාර්යයන් හා 
ෙමෙහයුම් නිර්වචනය කරනු ලැබ ඇත.   

 
(ආ) ෙදවන වගඋත්තරකරු භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් වන අතර අෙනකුත් කරුණු අතරතුර � ලංකා 

සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙගවීම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් වගකිව යුතු ෙව්.  
 
(ඇ) ෙතවන, සිව්වන සහ පස්වන වගඋත්තරකරුවන් පිළිෙවලින් ප්රධාන කාර්යාල එක්සත් රාජධානිය, 

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හා ජර්මනිෙය් පිහිටා ඇති විෙද්ශ බැංකු  වන අතර,  � ලංකාෙව් ශාඛා 
ෙලස වාණිජ බැංකු වශෙයන් ෙමෙහයුම් කටයුතු කිරීමට � ලංකා මහ බැංකුව විසින් අවසර ලබා දී 
ඇත.  

 
(ඈ)  හයවන වගඋත්තරකරු 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනත යටෙත් පැවෙතන ෙපොදු සමාගමක් වන 

අතර, වාණිජ බැංකු වශෙයන් ෙමෙහයුම් කටයුතු කිරීමට � ලංකා මහ බැංකුව විසින් අවසර ලබා දී 
ඇත.  

 
(ඉ)  සත් වන වගඋත්තරකරු 1961 අංක 29 දරණ සංෙශෝධිත නීති ෙකටුම්පත අනුව, පාර්ලිෙම්න්තුව 

විසින් ස්ථාපිත බැංකුවක් වන අතර, වාණිජ බැංකු වශෙයන් ෙමෙහයුම් කටයුතු කිරීමට � ලංකා 
මහ බැංකුව විසින් අවසර ලබා දී ඇත.  

 
(ඊ) අට වන වගඋත්තරකරු විනිමය පාලක වන අතර, 1953  අංක 24 දරණ සංෙශෝධීත විනිමය පාලන 

පනෙතහි විධිවිධාන බලාත්මක කිරීමට වගකිව යුතු ෙව්.  
 
(එ) නව වන වගඋත්තරකරු ගරු. නීතිපති සහ ආණුඩුක්රම ව්යවස්ථාෙව් 134 වන ව්යවස්ථාව ප්රකාරව 

පාර්ශවකරුවකු කර ඇත. 
 

3. (අ) නිල විෙද්ශ විනිමය සංචිත ඇතුලු 30ඒකාබද්ධ අරමුදෙල්30 සැබෑ30 සම හිමිකරුවන්30 ඔවුන්30 වන30 අතර, 
එ30බැවින් 30ෙපත්සම්කරු ජාතික සහ මහජන අවශ්යතාවය සඳහා කටයුතු කරමින්, ෙමම ෙපත්සම 
ඔහු විසින් ඔහු ෙවනුෙවන් සහ මහජනතාව ෙවනුෙවන්, 30බරපතල සහ30 දරාගත ෙනොහැකි අලාභයක්30 
සිදුවීම30, සහ හානියක් සහ විනාශයක් සිදු කිරීම 30වැළැක්වීම සඳහා30, ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාෙව් 17, 3, 
4, ව්යවස්ථාවන්ෙගන් සහ පරිච්ෙඡ්ද III සහ පරිච්ෙඡ්ද VI න්  කියෙවන පරිදි, 126 වන ව්යවස්ථාව 
ප්රකාර 30අධිකරණ බලය30 ෙයොදාගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 
30(ආ)මෑත කාලීනව ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් 30දීර්ඝ වශෙයන් ගනෙදනු කරනු ලැබූ 30විනිශ්චයන් 

මගින් මහජන ෙද්පල30 ජනතාව ෙවනුෙවන්30 විශ්වාසය තුළ රැඳී ඇති30 බව30, සහ 30‘රාජ්ය30 භාරෙය්30 
ධර්මය' 30උල්ලංඝනය කිරීමක් කිසිදු විටක සිදු ෙනොවන බව, තහවුරු කරන ලදී. 

 
 

3 

 



30(ඇ) 30ඔෙබ් 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 නීතියක් ෙනොවනු ඇති බවයි. 
30පරිච්ෙඡ්ද30 30vi හි 27 වන ව්යවස්ථාව සඳහන් කරනුෙය්, ෙමහි30 අඩංගු30 ‘30රාජ්ය ප්රතිපත්ති30 
ෙමෙහයවීෙම්30 මූලධර්ම‘ “සාධාරණ30 හා නිදහස ් සමාජයක්30 ස්ථාපිත කිරීම30 සඳහා � 
ලංකා30 රාජ්ය පාලනය සහ නීති30 පැනවීම30 ගැන30 පාර්ලිෙම්න්තුව, ජනාධිපති හා30 අමාත්ය 
මණ්ඩලය30 ෙවත 3 0මග30 ෙපන්වනු ඇති බවයි.“ 30 එබැවින්, 29 වන ව්යවස්ථාව 
අවසානෙය් එකතු කළ සීමා කිරීම් මගින්, ඔවුන් පාළු කාන්තාරෙය් මිරිඟුව තරම් ම 
දුරවෙබෝධාත්මක බවට පත් ෙනොවන පිණිස, රාජ්ය ප්රතිපත්තිය ෙමෙහයවීෙම් 
මූලධර්ම අඩංගු උතුම් අභිලාෂයන් හා අරමුණු අපවාද නැගීමක් ෙනො කළ යුතුය.“ 

 
30(ඈ) 30ආණ්ඩුක්රම 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 ගැනීම 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.... 

 
30(ඉ)30 ෙ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) 30ෙමම �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, ෙමහි ඉහතින් සඳහන් 
ව්යවස්ථාෙව් අෙනකුත් ආඥාවන් උල්ලංඝනය වී ඇති අතර, එය වැලක්වීම සහ  අවලංගු ෙනොෙව් 
නම්,  නීතිය ඉදිරිෙය්30 සමානාත්මතාවය30 වැනි30 ව්යවස්ථා30 සහතික30 නිශ්ඵල ෙලස 30පිටුවහල් වනු ඇත30. 

 
4. ෙපත්සම්කරු ෙගෞරවෙයන් ප්රකාශ කර සිටිනුෙය්: 
  

30(අ)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 (“පි2(ඒ)“) ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 
 

(ආ) 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 (“පි2(බී)“) ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, 
ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 
 

(ඇ) උදාහරණ වශෙයන්, 30යුෙරෝපා30 පාර්මලට්30 බංෙකොෙලොත්භාවය සිදුවූෙය්30 පිළිගත් එක්සත් ජනපද30 
බැංකු30 එනම් ‘ෙජ්. පී. ෙමෝගන් ෙච්ස් බැංකුව, සිටි සමූහෙය් ඇමරිකා බැංකුව මගින් වූ 40වංචනික40 
‘ව�30ත්පන්න‘ ෙහේතුෙවනි, එෙසේම 30ෙරොන් හා වර්ලිඩ්ෙකොම් වංචනික ෙචෝදනා ෙහේතු විය.40 සම්බන්ධ 

4 

 



වූවන්හට තත්ත්වය හා ස්ථාවරභාවය ෙනොතකා, නීතිය යටෙත්, දඩ ගැසීම හා සිරදඬුවම් ලබා 
දීමට කටයුතු කර ඇත. 

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

 
(ඈ)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. ෙපත්සම්කරු ෙගෞරවෙයන් ප්රකාශ කර සිටිනුෙය්: 
 

(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 සහ / 
ෙහෝ ‘30ඔට්ටුවක ප්රතිඵලයක්‘ ස්වභාවෙය් ‘ගනුෙදනු‘ වශෙයන් 30 ‘30ඛනිජ ෙතල් ෙහජිං‘ 30ෙලස සඳහන් 
කරමින් පළවන වගඋත්තරකාර 30ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව සහ ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ / 
ෙහෝ පස්වන සහ / ෙහෝ සය වන සහ / ෙහෝ සත්වන සහ / ෙහෝ වගඋත්තරකාරවරුන් අතර 30 සිදු 
කර ඇත.   

 
(ආ)එවැනි 30‘සූදු‘ සහ / ෙහෝ ‘ඔට්ටු‘ සහ / ෙහෝ ‘සමෙප්රේක්ෂණය‘ කරමින් සහ / ෙහෝ ‘30ඔට්ටුවක 

ප්රතිඵලයක්‘ ස්වභාවෙය් ‘ගනුෙදනු‘ රට තුළ නීතිමය ෙනොවන සහ නීති විෙරෝධී ෙව්.  
 

30 (ඇ)30ෙපොදු වසම තුල එෙසේ වීමට සිදු කළ නමුත්, 30පළමුවන වග උත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව 
විසින්, ඛනිජ ෙතල් සත්ය වශෙයන් මිලදී ගැනීම හැර ෙවනත් කිසිදු කාරණයක් ෙමහි නැත.  

 
30(ඈ) “ෙහජින් ෙතල් ගිවිසුම“ ෙලස සඳහන් ෙකෙරන,  ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ / ෙහෝ පස්වන 

සහ / ෙහෝ සය වන සහ / ෙහෝ සත්වන වගඋත්තරකරුවන් විසින් පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව සමඟ ඇතුලත් වූ ගිවිසුම මගින්, එනම් ෙමම අයැදුම මගින් ගැටලුවක් බවට 
ෙපන්නුම් ෙකෙරන ගනුෙදනුව ෙවළද ෙපොෙලහි ඛනිජ ෙතල්30 මිල ගණන්හි ෙවනස්වීම පිළිබඳ ‘සූදු‘ 
සහ / ෙහෝ ‘ඔට්ටු‘ සහ / ෙහෝ ‘සමෙප්රේක්ෂණය‘ කරමින් සහ / ෙහෝ ‘30ඔට්ටුවක ප්රතිඵලයක්‘ 
ස්වභාවෙය් ‘ගනුෙදනු‘ වශෙයන්30  ෙහෝ නැතෙහොත් පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
සංස්ථාව විසින් සත්ය වශෙයන්ම මිලදී ගත් ඛනිජ ෙතල් වලට සම්පූර්ණෙයන්ම සම්බන්ධිත සහ 
අනුගත ෙනොවන්නකි.   

 
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, 30ෙභෞතික වශෙයන් රෙට් 
ජනතාවෙග් විෙද්ශ විනිමය සංචිත ප්රමාණයට බලපායි.  

 
30(ඊ) ‘සූදු‘ සහ / ෙහෝ ‘ඔට්ටු‘ සහ / ෙහෝ ‘සමෙප්රේක්ෂණය‘ කරමින් සහ / ෙහෝ ‘30ඔට්ටුවක ප්රතිඵලයක්‘ 

ස්වභාවෙය් ‘ගනුෙදනු‘ වශෙයන්30  වන එවැනි ගනුෙදනු  වල අරමුණ රන්, සීනි, ෙත්, බැදුම් සහ 
ෙකොටස් ෙහෝ විෙද්ශ විනිමය අනුපාතය, � ලංකාෙව් �කට් තරඟ යනාදී ෙවනත් ඕනෑම ද්රව්යයක 
“මිල ෙවනස් වීෙම් ව්යාපාරක්“ වැනිම ෙව්.  

 
30(එ)  පළමු වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව ඉහත �යාකාරකම්හි නිරතව සිටීෙමන් 

වලක්වා, රෙට් මහ ජනතාවෙග් වටිනා නිල විෙද්ශ විනිමය සංචිත සමඟ සූදු කිරීෙම් අරමුණින්,  
ඉහළ මිල ගණන් යටෙත් ඛනිජ ෙතල් මිලදී ගැනීම මගින් පාඩු අවම කිරීෙම් අරමුණින් යුතුව,  
'බුකිකරුවන් සමග ඔට්ටු ඇල්ලීම' ෙහෝ 'කැසිෙනෝ සූදුව' ට එහි සභාපති හා මූල්ය කළමනාකරු 
යැවීමට ෙනොහැකිය.  

 
 

5 

 



306. 30ෙපත්සම්කරු ෙගෞරවෙයන් ප්රකාශ කර සිටිනුෙය්: 
 
30(අ)  පළවන වගඋත්තරකාරහට (ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව) 30පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් බලාත්මක කර 

බලය පවරන ලැබූ 1961 අංක 28 දරණ 30ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ා පනත හා සම්බන්ධිත 
30අරමුණු, අයිතිවාසිකම්, කාර්යයන් හා ෙමෙහයුම් �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“5. සමාගෙම් ෙපොදු අරමුණු වන්ෙන් -  
  

30(අ) ඛනිජ ෙතල් ආනයනය, අපනයනය, විකුණුම්කරු, සැපයුම්කරු ෙහෝ 
ෙබදාහරින්නා ෙලස ව්යාපාර කටයුතු සිදු කිරීමයි; 

 
30(ආ) ඛනිජ ෙතල් සඳහා ගෙව්ෂණය, උපෙයෝජනය, නිෂ්පාදනය සහ පිරිපහදු 

ව්යපාර කටයුතු සිදු කිරීමයි; සහ  
 
30(ඇ) ෙඡ්ද අංක (අ) සහ (ආ)  මගින් සඳහන් අරමුණු වලට සම්බන්ධ අත්පත් 

කර ගැනීමට සමාන ෙහෝ සන්නායක වන ෙවනත් ව්යාපාර කටයුතු සිදු 
කිරිමයි.“  

 
30“5බී. (1)  පත්කිරීෙම් දින සහ එදිෙනන් පසු,   

30 (අ) ෙපට්රල්; 
30 (ආ) ෙකෙරොසීන්; 
30 (ඇ) ඩීසල් ෙතල්; සහ 
30 (ඈ) දැවි ෙතල්,  

 
30ආනයනය, අපනයනය, විකිණිම, සැපයිම ෙහෝ ෙබදාහැරීම සඳහා 
වන අයිතිය,  
30ෙමම පනත යටෙත් ෙහෝ එමගින් ප්රකාශිතව සලසා ඇති පරිදි, 
සංස්ථාව තුල අනන්යව පැවරීෙම් පනතකි. 

 
30(2) පත්කිරීෙම් දින සහ එදිෙනන් පසු,  ෙමම පනත යටෙත් ෙහෝ එමගින් 

ප්රකාශිතව සලසා ඇති පරිදි,  
30 (අ) ෙපට්රල්; 
30 (ආ) ෙකෙරොසීන්; 
30 (ඇ) ඩීසල් ෙතල්; සහ 
30 (ඈ) දැවි ෙතල්,  

30 ආනයනය, අපනයනය, විකිණිම, සැපයිම ෙහෝ ෙබදාහැරීම සඳහා 
සමාගම හැර ෙවනත් කිසිවකු ෙනොමැත.  

 
30(3) ෙවනත් කිසිවකු විසින් ෙපට්රල්, ෙකෙරොසීන්, ඩීසල් ෙතල් සහ දැවි ෙතල් 

විකිණිම, සැපයිම ෙහෝ ෙබදාහැරීම සිදු ෙනොවිය යුතු ෙසේ සළකිය යුතුය. – 
 
30 (අ) උප ෙල්ඛන (1) මගින් සමාගම ෙවත බලය පවරා සීමා වූ  අයිතිය  
30       උල්ලංඝනය කිරීමට ෙහෝ ඇඟිලි ගැසීම් සිදු කිරීම; ෙහෝ 
 
30 (ආ) උප ෙල්ඛන (2) හි විධිවිධානයන්ට පටහැනි වීම 
 

30අමාත්යතුමාෙග් ෙහෝ උප ෙල්ඛන 4 යටෙත් බලය පවරා ඇති 
නිලධාරියකුෙග් ලිඛිත අනුමැතිය යටෙත් ෙහෝ පරිච්ෙඡද 5ඊ යටෙත් වන 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් පමණක් සහ එෙසේ පමණක්ම සිදු කළ යුතු අතර, 
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එම අනුමැතිය ලබා දුන් අයෙග් නියම සහ ෙකොන්ෙද්සි සහිතව අනුකූලව විය 
යුතුය.   
 

30(4) අමාත්යතුමා ෙහෝ බලය පවරා ඇති නිලධාරියකු කිසියම් පුද්ගලයකු ෙවත 
උපෙල්ඛන (1) හි නිශ්චිතව සඳහන් කර ඇති කුමන පන්තියක ෙහෝ 
විස්තරයක  ඛනිජ ෙතල් ආනයනය, අපනයනය, විකිණීම, සැපයීම ෙහෝ 
ෙබදාහැරීම සඳහා බලය ප්රද්රානය කරනු ලබන්ෙන්, එම තැනැත්තාහට එම 
පන්තිෙය් ෙහෝ විස්තරෙය් වන ඛනිජ ෙතල් සාගර නැව් ෙහෝ ගුවන් යානා 
සඳහා ඉන්ධන ෙලස සැපයීමට හැකිවන එකම අරමුණක් සඳහා පමණකි.  

 
30(ආ) පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව සතු බලතල 301961 අංක 28 දරණ 30ලංකා ඛනිජ 

ෙතල් නීතිගත සංස්ථා පනෙතහි 6 වන වගන්තිෙයහි සඳහන් කර ඇත. 
 
30(ඇ)එබැවින්, 301961 අංක 28 දරණ 30ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථා පනත අනුව ‘ව�ත්පන්න සාධන 

පත්රය හරහා ෙහජින්‘ යනු නීතිය අනුවවත් ඉඩ ලබා දී ෙනොමැති,  පළවන වගඋත්තරකාර හට 
(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, පළවන වගඋත්තරකාරහට 

(ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව)  එෙලස කිසිදු අයුරකින්, ෙකෙසේවත්, ෙමොනම ෙහේතුවකටවත්, එය 
රෙට් නීතියට අනුකූල සහ / ෙහෝ නීතිගත වුවද ඉඩ ලබා දී ෙනොමැති, එවැනි ප්රශ්නකාරී ගනුෙදනුවක  
නිරත වීමට ෙනොහැකිය. 

 
30(ඈ)යම් අයුරකින්, 30එවැනි ප්රශ්නකාරී ගනුෙදනුවක් 30‘සූදු‘ සහ / ෙහෝ ‘ඔට්ටු‘ සහ / ෙහෝ ‘සමෙප්රේක්ෂණය‘ 

කරමින් සහ / ෙහෝ ‘30ඔට්ටුවක ප්රතිඵලයක්‘ ස්වභාවෙය් ‘ගනුෙදනු‘ රට තුළ නීතිමය ෙනොවන සහ 
නීති විෙරෝධී ෙව්.  

 
(ඉ) පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ස්ථාපිත රාජ්ය සංස්ථාවක් ෙලස පළවන වගඋත්තරකාර 30ලංකා ඛනිජ ෙතල් 

නීතිගත සංසථ්ාව විසින් නව වන වගඋත්තරකාර ගරු. නීතිපතිෙග් උපෙදස් පතා සහ ලබා තිබිය 
යුතු වුවද, ෙපත්සම්කරු තරෙය් විශව්ාස කරනුෙය්, පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංසථ්ාව එෙසේ සිදු ෙනොකළ බවය.  

 
7. ෙපත්සම්කරු ෙගෞරවෙයන් ප්රකාශ කර සිටිනුෙය්: 
 

30(අ) අෙනක් අතට, � ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්රද්රානය කරනු ලැබූ බලපත්ර මත, වාණිජ බැංකු 
�යාත්මක ෙව්. 

 
30(ආ)ඒ අනුව, වාණිජ බැංකු � ලංකා මහ බැංකුව විසින් ලබා ෙදන නියාමන නිෙයෝග සහ අධීක්ෂණය 

මත කටයුතු කිරීමට යටත්ය. 
 
30(ඇ) 1961 අංක 28 දරණ ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ා පනත මගින් බලය පවරා බලාත්මක කර 

ඇති පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව විසින් සිදු කරන ගනුෙදනු,  ‘සූදු‘ 
සහ / ෙහෝ ‘ඔට්ටු‘ සහ / ෙහෝ ‘සමෙප්රේක්ෂණය‘ කරමින් සහ / ෙහෝ ‘30ඔට්ටුවක ප්රතිඵලයක්‘ 
ස්වභාවෙය් ‘ගනුෙදනු‘ වශෙයන් සිදු වන ඒවාද, ෙනොඑෙසේනම් “ෙහජින් ෙතල් ගිවිසුම“ යටෙත් 
විස්තර කර ඇති කරුණු වලට  අනුරූප වන පරිදි සිදුවන ඒවාද යන්න පිළිබද වාණිජ බැංකුව 
අවධානෙයන් සිටීම අවශ්ය ෙව්. 40   

 
30(ඈ)රට තුළ ෙමෙහයුම් කරන වාණිජ  බැංකු විසින් එෙසේ ‘සූදු‘ සහ / ෙහෝ ‘ඔට්ටු‘ සහ / ෙහෝ 

‘සමෙප්රේක්ෂණය‘ කරමින් සහ / ෙහෝ ‘30ඔට්ටුවක ප්රතිඵලයක්‘ ස්වභාවෙය් ‘ගනුෙදනු‘ වශෙයන් සිදු 
වන ගනුෙදනු ෙමම රට තුළ නීතිමය ෙනොවන සහ නීති විෙරෝධී බව දැනුවත් විය යුතුය.   
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30(ඉ) වාණිජ 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 ‘30වැරදි අර්ථයක් 

ඇති වන විකිණීමක්‘ සහ / ෙහෝ 30පාවා 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 ගැනීමට30 �යා කරනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා30 ෙකෙර්, 30ෙකෙසේද යත් ෛවද්ය වෘත්තිකයන්  ෙරෝගිෙයක් 
අපචාර සහ / ෙහෝ ‘දූෂණය‘ ෙනොකළ යුතු ෙලස ෙව්.!  

 
308.(අ) 30පහත සඳහන් බැංකු සමඟ 2008 වර්ෂෙය්දී පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 

සංස්ථාව   සමඟ ‘ෙහජින් ව�ත්පන්න සාධන පත්රයන්‘ට ඇතුලත් වී ඇත.  
 
  (අ) 2008.4.9 දිනැතිව ෙතවන වගඋත්තරකාර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව 
  (ආ) 2008.7.9 දිනැතිව  ෙතවන වගඋත්ත්රකාර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව 
  (ඇ) 2008.6.20 දිනැතිව සිව්වන වගඋත්තරකාර සිටි බැංකුව 
  (ඈ) 2008.7.22 දිනැතිව සිව්වන වගඋත්තරකාර සිටි බැංකුව 
  (ඉ) 2008.7.10 දිනැතිව පස්වන වගඋත්තරකාර ෙඩොයිෂ් බැංකුව 
  (ඊ) 2008.7.10 දිනැතිව සයවන වගඋත්තරකාර ෙකොමර්ෂල් බැංකුව 
  (එ) 2008.8.18 දිනැතිව සත්වන වගඋත්තරකාර මහජන බැංකුව 
  (ඒ) 2008.10.9 දිනැතිව සත්වන වගඋත්තරකාර මහජන බැංකුව 
  

ඉහත සඳහන් ‘ව�ත්පන්න සාධන පත්රයන් හරහා ෙහජින්‘හි සත්ය පිටපත් 
පිළිෙවලින් (“පි3(ඒ)“), (“පි3(බී)“), (“පි3(සී)“), (“පි3(ඩී)“), 
(“පි3(ඊ)“), (“පි3(එෆ්)“), (“පි3(ජී)“) සහ (“පි3(එච්)“)   ෙලස සළකුණ 
කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර 
ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
(ආ) පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව විසින් �යාත්මක කළ ඉහත සඳහන් 

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

 
30 (ඇ) ෙපත්සම්කාර විසින් මාධ්යය මගින් දැනුවත් වූ පරිදි, ෙතවන, සිව්වන, පස්වන, සයවන සහ සත්වන 

වගඋත්තරකාර බැංකු අෙනකුත් කරුණු අතරතුර, ඉහත කී 30‘ව�ත්පන්න සාධන පත්රයන් හරහා 
ෙහජින්‘ 30 සහ / ෙහෝ ඊට සමාන තත්වයන් 30යටෙත් හා එම ෙකොන්ෙද්සි ප්රකාරව පළවන සහ ෙදවන 
වගඋත්තරකරුවන් වංචනික හිමිකම් සිදු කර තිෙබ්. මාධ්යය මගින් වාර්තා කර ඇති පරිදි රෙට් 
ජනතාවෙග් වටිනා නිල විෙද්ශ විනිමය සංචිතය තුළ ෙගවිය යුතු ඇ. ෙඩො. මිලියන 600 සිට ඇ. ෙඩො. 
මිලියන 800 දක්වා පරාසයක හිමිකම්, විෙශේෂෙයන් විෙද්ශ බැංකු වශෙයන් කටයුතු කරන ෙතවන, 
සිව්වන සහ පස්වන වගඋත්තරකාර ෙවත ෙගවිය යුතු ව ඇත.     

 
30(ඈ) ඉහත කී හිමිකම් ජාතික ආර්ථික පරිමානෙය් වීම තුළ, අමාත්ය මණ්ඩල උප කමිටුවකට පවා එකී 

හිමිකම්හි සත්යතාවය සහ වලංගුභාවය පරික්ෂා කිරීමට අවශ්ය ෙකරී ඇති අතර, ඒ සඳහා උත්සාහ 
දරා ඇත.    

 
309. ෙපත්සම්කරු විසින් සඳහන් කරන පරිදි, (“පි3(ඒ)“),  (“පි3(බී)“), (“පි3(සී)“),  (“පි3(ඩී)“),   

(“පි3(ඊ)“),   (“පි3(එෆ්)“),  (“පි3(ජී)“) සහ (“පි3(එච්)“) ෙලස සළකුණු කරනු ලැබූ සාධන පත්රයන් 
පරීක්ෂා කිරීම මත, ෙපත්සම්කරු තදින්ම විශ්වාස කරනුෙය්; 

 
40(අ) ෙමම ‘ව�ත්පන්න සාධන පත්රයන් හරහා ෙහජින්‘ මගින් ‘ෙතල් කාල්පනික ප්රමාණයන්‘ සහ 

40'ෙතල් මිල පරාසයන්‘ විෙශේෂෙයන් නියම කර, 30‘සූදු‘ සහ / ෙහෝ ‘ඔට්ටු‘ සහ / ෙහෝ 
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‘සමෙප්රේක්ෂණය‘ කරමින් සහ / ෙහෝ ‘30ඔට්ටුවක ප්රතිඵලයක්‘ ස්වභාවෙය් ‘ගනුෙදනු‘ 40�යාත්මක 
කර ඇති බව ෙපනී යයි.   

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

ආවරණය‘ වශෙයන් හඳුන්වනු ලබයි; බැංකුව විසින් පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාවට ‘සීමාකළ මිල‘ ෙහෝ “සීමාව දැමූ / සීමාව කියූ‘ ප්රමාණය ඉක්මවා නමුත්  
‘ආවරණය‘ ෙහෝ ‘ආවරණය දක්වා සීමාවට‘ ෙ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‘ ෙහෝ ‘බිම් 

මට්ටම‘ / “සීමාව දැමූ‘ වශෙයන් හඳුන්වනු ලබන ‘ආවරණයක්‘ ෙනොපවතින අතර පළවන 
වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව විසින් බැංකුව ෙවත ෙගවීම් කිරීෙම්දී  
පරස්පර වශෙයන් එවැනි ආවරණ සහිත - සීමා කිරීමක් ෙනොමැත; ඒ අනුව එවැනි ගනුෙදනු 
විදැහුම්කරණය යුක්තිය අනුව සහ සාධාරණ ෙනොෙව්. 

 
(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. එමගින් ඛනිජ ෙතල් මිල ගණන් 
ඉහල යන කාලෙය්දී බැංකුෙව් අවදානම් පූර්ව-ප්රමාණාත්මක සහ / ෙහෝ පූර්ව-අර්ථ දැක්වූ 
අගයන් ෙව්.  

 
30(ඉ)30 අෙනක් අතට, පරාසෙය් පහළ ෙකළවර පසු කරමින් මිල මට්ටම පහළට යන විට එනම් “බිම් 

මට්ටම / සීමාව දැමූ“, එවැනි අෙන්යොන්ය අවසානයක් ෙනොමැති අතර, සාධන පත්රෙය් ධුර කාලය 
අවසන් වන ෙතක්, ‘කාල්පනික රාශීන්‘ පිළිබඳ බැංකුෙව් ෙගවීම් දිගටම සිදු කිරීමට පළවන 
වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ා පාර්ශවෙය් ගිවිසුම්කාර බැඳීමක් පවතී. ෙමම 
අවස්ථාෙව් දී, මාස 12 (අවු. 01) තාක් කාලයක් ෙලස වන අතර, එමගින් එවැනි ගනුෙදනු 
විදැහුම්කරණය සාධාරණ සහ යුක්ති සහගත නැත.! 

 
30 (ඊ)30ඇත්ත වශෙයන්ම, පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට සමහර 

අවස්ථාවන්හිදී ‘ෙදගුණයකින් ප්රමාණාත්මකව‘ බැංකුව ෙවත ෙගවීමට සිදුවන අතර, මිල  ‘සීමා 
මිල‘ ඉක්මවා යන එවැනි අවස්ථාවන්හිදී  බැංකුෙව් බැඳීම එම කාල්පනික ප්රමාණය පමණක් 
ෙගවීමට පමණකි. එයද, ‘ආවරණය‘/ ‘සීමා කළ‘ ප්රමාණය දක්වා පමණකි,  එමගින් එවැනි 
ගනුෙදනු විදැහුම්කරණය සාධාරණ සහ යුක්ති සහගත නැත.! 

 
30(එ) සමහරක් නඩුවලදී ‘බිම් මට්ටම‘ සහ 30‘සීමාව දැමූ / සීමාව කියූ‘ මිල සර්වසම ෙව්.  
 
30(ඒ) සයවන වගඋත්තරකාර ( ෙකොමර්ෂල් බැංකුව) සහ සත්වන වගඋත්තරකාර ( මහජන බැංකුව) 

30ෙග් 30අවස්ථාවන්හි දී,  ඔවුන්ෙග් ගිවිසුම් අභිරහස ් අන්දමින් හා සැලකිය යුතු ෙලස මුලුමනින්ම 
පාෙහේ ආකෘතිෙයන් සමාන ෙව්.! 

 
30(උ)30ඉහතින් ෙ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 වන අතර, කිසිදු බලයක් ෙනොමැතිව ෙහෝ නීතිෙය් ආධාර ලබා ඇත.  

 
30(ඌ)2008.8.1 දින ෙපනී යන පරිදි, පළවන වගඋත්තරකාර 30ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 

සිව්වන වගඋත්තරකාර සිටි බැංකුව සමඟ ‘30සූදු‘ සහ / ෙහෝ ‘ඔට්ටු‘ සහ / ෙහෝ ‘සමෙප්රේක්ෂණය‘ 
කරමින් සහ / ෙහෝ ‘30ඔට්ටුවක ප්රතිඵලයක්‘ ස්වභාවෙය් ‘ගනුෙදනු‘ වශෙයන්, මසකට 40ඩීසල් බැරල් 
30,000 ක කාල්පනික ප්රමාණයක් වශෙයන් මාස 12 කට මිලදී ගැනීම සඳහා, ඩුබායි ෙබොර ෙතල් 
සඳහා බැරලයක වටිනාකම බිම් මිල එනම් ‘සීමා 1‘ / ‘සීමාව දැමූ‘ ඇ.ෙඩොලර්. 103/85 ක 
වශෙයන් සිදු කරන අතරතුර, 2008.8.1 එම දිනෙය්දීම, 30පළවන වගඋතතරකාර 30ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව පස්වන වගඋත්තරකාර ෙඩොයිෂ් බැංකුව සමඟ, 40මසකට 40ඩීසල් බැරල් 
100,000 ක කාල්පනික ප්රමාණයක් වශෙයන් මාස 12 කට මිලදී ගැනීම සඳහා, ඩුබායි ෙබොර ෙතල් 

9 

 



සඳහා බැරලයක වටිනාකම බිම් මිල එනම් ‘සීමා 1‘ / ‘සීමාව දැමූ‘  ඇ.ෙඩොලර්. 112/50 ක ෙවනස් 
වටිනාකමකට ඒ හා සමාන ‘ගනුෙදනුවක්‘ සිදු කර ඇත. ! 

    
30(ඔ)30පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් හිටපු සභාපති සහ පළවන 

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

 
30(ඕ)30 ඉහත කී අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් බලාත්මක කරමින් අත්සන් කරනු ලැබූ එම සාධන පත්රය 

සම්පූර්ණෙයන් බලාත්මක වීම සඳහා සිදු විය යුතු පරිදි, අවශ්ය වන පළවන වගඋත්තරකරු ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙව් ‘නිල ලාංඡනය‘ ඉහත කී සාධන පත්රෙය් ඇතුලත් ව ෙනොමැති බව 
ෙපනී යයි. 1961 අංක 28 දරණ ලංකා ඛණිජ ෙතල් සංස්ථා පනෙතහි 22 වන වගන්තිය මගින් 
නියම කර ඇති පරිදි, ඕනෑම සාධන පත්රයක් සඳහා, සාධන පත්රය අත්සන් කරන අධ්යක්ෂවරුන් 
ෙදෙදනා ඉදිරිෙය්දී පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ‘නිල 
ලාංඡනය‘ එකී සාධන පත්රය මත තැබිය යුතු ෙව්.       

 
30(ඖ)30 ඉහත කී පුද්ගලයන් විසින් ඉහතකී අත්සන් ෙයොදනු ලැබූෙව්, පළවන වගඋත්තරකාර  ලංකා 

ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ෙවනුෙවන් බව දන්නා කරුණක් වන අතර, ලබා දිය යුතු අදාළ 
'බලතල' අනුකූලව ෙව්. එෙසේ පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය ලබා දුන් පරිදි වන අනුමැතිය පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව අදාළ බැංකු ෙවත ලබා දී තිබිය යුතු බව සහ / ෙහෝ අදාළ බැංකු විසින් ලබා 
ෙගන තිබිය යුතුයි; සහ ඒ සඳහා ඕනෑම අවස්ථාවක 1961 අංක 28 දරණ ලංකා ඛණිජ ෙතල් 
සංස්ථා පනෙතහි 22 වන වගන්තිය මගින් අධ්යක්ෂවරු ෙදෙදනාට බලතල පවරා ඇත.    

  
3010. 30ෙපත්සම්කරු ෙගෞරවෙයන් ප්රකාශ කර සිටිනුෙය්: 
 

(අ) ෙමවැනි සැක සහිත ගනුෙදනු සිදු කිරීමට සහ සුරැකීමට ෙපරමුණ ගත් බැංකුව ෙහෝ ආරම්භකයා 
වශෙයන් ෙතවන වගඋත්තරකාර 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. (අවධාරණය 
ඇතුලත්ය) 
 

(ආ)බැංකු විසින් සැකසහිත ගනුෙදනු මිලදී ගැනීම සැකයකින් ෙතොරව සිදු කිරීමට, පළවන 
වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සහ ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙව් 
හිටපු සභාපති සහ අෙනකුත් සම්බන්ධිත පුද්ගලයින් එවැනි ප්රශ්ණකාරී ගනුෙදනු තුළට සැක 
සහිතව ඇතුලත්වීමට ෙප්රේරණය කිරීම ෙතවන වගඋත්තරකාර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව 
කටයුතු කරන බව ෙපනී යන අතර, එය වෘත්තීය බැංකු විසින් සිදු කරන අෙශෝභන, අෙයෝග්ය 
�යාවකි. 

 
 (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.     

 
(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.   
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(ඉ) අෙනක් අතට, ෙතවන වගඋත්තරකාර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව වෘත්තීය ෙනොවන ෙලස, 
සැකකටයුතු ‘ගනුෙදනු‘ සිදු කිරීමට රාජ්ය නිලධාරීන් ෙප්රේරණය කර,  හසු කර සහ සම්මුතිකාමී 
කර ඇත. අදාළ කාලෙය්දී රාජ්ය නිලධාරීන්ෙග් ගුවන් ගමන් ෙවනුෙවන් ෙතවන වගඋත්තරකාර 
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව ෙවත අය කරනු ලැබූ ගුවන් ගමන් වියදම් පවතින සාක්ෂි ෙලස 
සැළකිය හැකිය.  

 
 ෙපත්සම්කරු ෙගෞරවෙයන් ප්රකාශ කර සිටිනුෙය්, ෙමම �යාව සම්බන්ධෙයන් ඔබෙග් ගරු 

අධිකරණෙය්  බලය අභ්යාස කරන විට අවශ්යතාවය අනුව, ඉහත කී නිලධාරීන් හට ඔවුන් විසින් 
ෙපෞද්ගලිකව දන්නා එවැනි අදාළ කරුණු ඔබෙග් ගරු අධිකරණය ෙවත සනාථ කර ඉදිරිපත් 
කරන ෙලසට, ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාෙව් 134 වන ව්යවස්ථාව ප්රකාරව ඔබෙග් ගරු අධිකරණය 
විසින් ඉහත කී රාජ්ය නිලධාරීන් ෙවත දැන්වීම් කිරීම ෙයෝග්ය බව ෙපත්සම් කරු විසින් 
ෙගෞරවෙයන් ප්රකාශ කර සිටී.  
 
30(i) ඒ. ද ෙමල්, සාධාරණ ෙලස අනුමාන කරන පරිදි හිටපු සභාපති, 30ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 

සංස්ථාව සමඟ30 ෙතවන වගඋත්තරකාර30 ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුෙව් රුක්ෂාන් ඩයස් + ද 
ෙමල් x 3, 30සාධාරණ ෙලස අනුමාන කරන පරිදි කණ්ඩායම. 

 
30(ii) පී. එම්. එල්. කරුණාරත්න30 x 3, 30 සාධාරණ ෙලස අනුමාන කරන පරිදි හිටපු මූල්ය 

කළමනාකාර,30 ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සහ 30 සාධාරණ ෙලස අනුමාන කරන 
පරිදි කණ්ඩායම. 

 
30(iii) ෙක්. ආරියරත්න,  සාධාරණ ෙලස අනුමාන කරන පරිදි සත්වන වගඋත්තරකාර, මහජන 

බැංකුව සහ 30එවකට මුදල් හා ක්රම සම්පාදන අමාත්යාංශ ෙල්කම් ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර 
විසින් පත් කරනු ලැබූ 2006.11.16 දින “අධ්යයන කණ්ඩායෙම් ෙතල් ෙහජින් වාර්තාව“ 
මාතෘකා දරණ වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ කමිටුෙව් සාමාජිකෙයකි. 

 
(iv) වසන්ත කුමාර,  30පරිදි සත්වන වගඋත්තරකාර, මහජන බැංකුව 
 

රාජ්ය නිලධාරීන්ෙග් ගුවන් ගමන් ෙවනුෙවන් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් 
බැංකුව ෙවත අය කරනු ලැබූ ෙහේමාස් ට්රැවල් (ෙපෞද්ගලික) සමාගෙම් 
2007.10.9(3), 2007.10.16(2), 2008.2.13, 2008.9.24 (2) සහ 
2008.9.29 (2) දිනැති ඉන්ෙවොයිස් පත්රයන්හි සත්ය පිටපත් (“පි7“) ෙලස 
සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් 
භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 
 

(ඊ) ෙපත්සම්කරු ෙගෞරවෙයන් ප්රකාශ කර සිටිනුෙය්; ඉහත සඳහන් ගනුෙදනු සමහරක් ආරම්භ 
කළ සහ / ෙහෝ සිදු කළ ෙතවන වගඋත්තරකාර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුෙව් පහත සඳහන් 
නිලධාරීන් ෙවත, ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාෙව් 134 වන ව්යවස්ථාව ප්රකාරව අසනු පිණිස, ෙමම 
�යාෙව්දී ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් බලය අවශ්ය ෙලස භාවිතයට ගනිමින්, ෙපෞද්ගලිකව ඔවුන් 
දන්නා කරුණු ෙහේතු සාධක සහිතව ෙගන හැර දක්වමින් ඔබෙග් ගරු අධිකරණයට සහාය වන 
ෙලසට  දන්වමින් ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් ඔවුන් ෙවත නිෙව්දනයක් සිදු කරන ෙලසටයි.  

 
(i) ක්ලයිව් හස්ෙවල්, ෙජ්යෂ්ඨ විධායක නිලධාරි 
(ii) කිමාර්ලි ප්රනාන්දු, හිටපු ආයතනික ප්රධානි, ෙසේවා දායක සබඳතා 
(iii) නයිජල් බීබි - ෙජ්යෂ්ඨ ණය නිලධාරි 
(iv) රුක්ෂාන් ඩයස්, ෙගෝලීය ෙවෙළඳෙපොළ පිළිබඳ ප්රධානී    

 
(එ)ෙතවන වගඋත්තරකාර ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුෙව් නිලධාරීන්, ෙතවන වගඋත්තරකාර 

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුෙව් ‘ෙසේවක වගකීම්‘  විසින් පිහිට වූ ‘හැසිරීම පිළිබඳ කණ්ඩායම් 
ෙක්තය‘ මගින් පාලනය ෙව්.   

 

11 

 



(ඒ)ෙපත්සම්කරු නියත වශෙයන්ම විශ්වාස කරන්ෙන්, නීතිය �යාත්මක කරන බලධාරීන් විසින් 
සිදු කරන විධිමත් පරීක්ෂණ මගින් අදාළ ෙතොරතුරු තවදුරටත් ෙහළි විය හැකි අතර, එෙසේ වීම 
ෙහෝ ෙනොවීම මත අෙනක් වගඋත්තරකාර බැංකුද  එෙසේම කටයුතු කර ඇත.  

 
 (උ) 1961 අංක 28 දරණ ලංකා ඛණිජ ෙතල් සංස්ථා පනෙතහි 21 වන වගන්තිය ප්රකාරව, අල්ලස් 

පනත අර්ථය තුළ සථ්ානගත ආයතනයක් ෙව්. 
 

3011.30 ෙපත්සම්කරු ෙගෞරවෙයන් ප්රකාශ කර සිටිනුෙය්: 
 

(අ) ෙමහි ෙපර දැක්ෙවන පරිදි  8 වන ෙඡ්දෙය් වන “ෙතල් ෙහජින් ගිවිසුම්“ වශෙයන් සඳහන් 
ගනුෙදනු සමඟ සම්බන්ධිත එකී සාධන පත්රයන් පැහැදිලි ෙලසම ‘30සූදු‘ සහ / ෙහෝ ‘ඔට්ටු‘ සහ / 
ෙහෝ ‘සමෙප්රේක්ෂණය‘ කරමින් සහ / ෙහෝ ‘30ඔට්ටුවක ප්රතිඵලයක්‘ ස්වභාවෙය් ‘ගනුෙදනු‘ වන 
අතර, පළවන වගඋත්තරකාර විසින් ඛණිජ ෙතල් සත්ය ෙලස මිලදී ගැනීමට සම්පූර්ණෙයන්ම 
අසම්බන්ධිත ෙව්.  40   

 
(ආ)ෙමම ක්ෙෂේත්රෙය් බහුලව ව්යාප්තව පවතින ‘ෙසොරකම සහ වංචා‘ ෙමහි ඉහතින් දක්වා ඇති 4 

වන ෙඡ්දයට වඩාත් සම්බන්ධ වන අතර,  ‘30සූදු‘ සහ / ෙහෝ ‘ඔට්ටු‘ සහ / ෙහෝ ‘සමෙප්රේක්ෂණය‘ 
කරමින් සහ / ෙහෝ ‘30ඔට්ටුවක ප්රතිඵලයක්‘ ස්වභාවෙය් 40ගනුෙදනු වැනි ස්වභාවෙය් සාහසික 
පාඨමාලාව මිලදී ගැනීම තුළ කිසිදු පෙරස්සම්කාරී බවක් ෙනොෙපන්වා, �යාත්මක කර ඇති බව 
ෙපෙන්.   

 
(ඇ) එවැනි එක් දන්නා අයකු එවැනි ෙනොදන්නා ‘පවිත්ර ප්රෙද්ශයක්‘ සැළකූ විට පවා, පසුව පළපුරුදු 

විෙශේෂඥ දැනුමැති බලධාරීන් ෙවතින් ජාත්යන්තර විෙශේෂඥ දැනුම හා උපෙදස,් නිසි 
�යාදාමයට පසු, ලබා ෙගන තිබිය යුතුයි.  

 
(ඈ) එකී ‘සාධන පත්ර හරහා ෙහජින්‘ නීත්යානුකූල සහ නීතිමය වූවද,  ජාතික ආර්ථික පරිමානෙය් 

මහජන මුදල් ඉහළ මට්ටෙම් සම්බන්ධ  බව සහ, රට සහ මහජනතාවෙග් වටිනා නිල විෙද්ශ 
විනිමය සංචිත ප්රමාණය ද පරාජය ෙනොවන, සියල්ල එෙසේ නම්, රාජ්ය මුදල් චක්රෙල්ඛ සහ 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ සඳහා දැඩි ෙලස �යාත්මක කිරීම සමඟ පමණක් ෙනොව, විෙශේෂීකරණය වූ 
ජාත්යන්තර විෙශේෂඥ දැනුම ඇතුලත් කිරීම සමඟ, විෙශේෂිත හා විෙශේෂඥ දැනුමැති මූල්ය 
ආයතනය විසින් ඔවුන් සමඟ පමණක් කටයුතු කර ඇති බවට විය යුතුය.  

  
(ඉ)ඕනෑම අවස්ථාවක, ඉහත සඳහන් ෙලස ෙවස් මාරු කරමින් ‘ෙතල් ෙහජින් ගිවිසුම්‘ ෙලස 

විස්තර ෙකෙරන30 සූදු‘ සහ / ෙහෝ ‘ඔට්ටු‘ සහ / ෙහෝ ‘සමෙප්රේක්ෂණය‘ කරමින් සහ / ෙහෝ 
‘30ඔට්ටුවක ප්රතිඵලයක්‘ ස්වභාවෙය් 40ගනුෙදනු පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංසථ්ාව විසින් සිදු විය ෙනොහැකි බවයි. 

 
12. ෙපත්සම්කරු ෙගෞරවෙයන් ප්රකාශ කර සිටිනුෙය්: 
 

(අ) රජය සතු ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් වන පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව මත සහ ඒ නිසා රෙට් ජනතාව විසින් සහ සම්මුතියකට එළඹා රාජ්ය නිලධාරීන් ඇතුළුව 
ඒ මත ෙච්තනිකව සහ තම වාසිය සම්බන්ධෙයන් පමණක් තකා සිදු කරන ලද කූට වංචාවක් 
ෙහොඳින් පිළිසිඳ ෙගන සිදු වී  ඇති බව, ඉහතින් පැහැදිලිව සහ මල්ඵල දරමින් ෙහළිවන බවයි. 

 
(ආ) එබැවින් ඉහත වංචාව රජය මත කූට ෙලස, ෙච්තනිකව,  තම වාසිය සම්බන්ධෙයන් පමණක් 

තකා හිතාමතාම සිදු කරන ලද්දකි. නිසි පරිදි සහ නීතිය යටෙත් නීති ප්රකාරව, වෙරන්තු ෙලස 
කටයුතු ෙනොෙව් නම්, රෙට් ජනතාවට, ජනතාවට නිවැරදි කළ ෙනොහැකි ෙලස බලපාන සහ 
දරාගත ෙනොහැකි පාඩුවක් හා හානියක් ඇති කරනු ඇත.  

  
(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 ඇති අතර,  අදාළ නීතිය �යාත්මක කරන බලධාරීන්, එෙසේම 

12 

 



විෙශේෂෙයන් අපරාධ විමර්ශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ නවවන වගඋත්තරකාර ගරු නීතිපති විසින් 
පරීක්ෂණයක් කිරීමට නියමිතය. 

 
(ඈ) ෙමහි ඉහතින් දක්වා ඇති ෙඡ්ද අංක 10 හි ෙහළිදරව් කිරීම්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ විමර්ශන 

ෙචෝදනා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් පරීක්ෂණ කිරීමට නියමිත, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ �යාවක 
විධිවිධාන ආකර්ෂණය වනු ඇත. 

 
(ඉ) ෙමම පැවැත්වූ සහ සිදු වූ �යාවන් වඩාත් විෙශේෂෙයන් ෙතවන, සිව්වන, පස්වන, සයවන සහ 

සත්වන වගඋත්තරකාර බැංකු සහ එහි නිලධාරීන්, දූෂණයට එෙරහි එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
ප්රඥාප්තිෙය් විධිවිධානවලට යටත්ව, රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික අංශ ෙදෙකහිම අල්ලස්, වංචා සහ 
දූෂණ කටයුතු පිළිබඳ 2005.12.14 දින ඇතුලත් වූ බලය ෙව්.    

 
(ඊ) සිව්වන වගඋත්තරකරු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් විෙද්ශ දූෂණ �යා පනෙතහි විධිවිධාන 

යටෙත් වන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් බැංකුවකි.   
 
(එ) ෙතවන, සිව්වන, පස්වන, සයවන වගඋත්තරකාර බැංකුවල ඉහත කී පැවැත්වූ සහ සිදු වූ 

�යාවන් බැංකු පනත සහ ඒ යටෙත් සඳහන් කළ ෙරගුලාසි, විනිමය පාලන පනත සහ ඒ යටෙත් 
සඳහන් කළ ෙරගුලාසි, සහ බැංකු සඳහා වන ආයතනික පාලනය ෙවනුෙවන් වන � ලංකා මහ 
බැංකු අනිවාර්ය ෙක්තෙයහි  විධිවිධාන සන්දර්භය තුළ සැළකිය යුතු ෙව්.   

 
(ඒ) මාධ්ය  වාර්තා සන්දර්භය තුළ සඳහන්ව ඇති පරිදි, 30ප්රශ්නය ෙයදී ඇති ගනුෙදනුව යටෙත් වන 

හිමිකම් සඳහා පළවන වගඋත්තරකාර 30ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ෙගවිම් සිදු 
ෙනොකළ යුතු බව � ලංකා මහ බැංකුව විසින් ෙතවන, සිවවන, පස්වන, සයවන සහ සත්වන 
වගඋත්තරකාර බැංකු ෙවත දැනුම් දී ඇති බවත්, එම ගනුෙදනුව  'සැලකිය යුතු ෙලස දූෂණය' ක් 
වන බැවින්, මහ බැංකුව විසින් බැංකු සඳහා වන ෙරගුලාසි මගින් ලබා දී ඇති පරිදි , අදාළ බැංකු 
ෙවත ලබා දී ඇති නිෙයෝගය අනුව 'ෙබොල් සහ අඩමාන ණය සඳහා ප්රතිපාදන'  ඇති බැවින් එෙසේ 
සඳහන් කර ඇති බවත්ය; ෙපත්සම්කරු නියත වශෙයන්ම විශ්වාස කරනුෙය්, ෙම් වන විටත් සය 
වන වගඋත්තරකාර ෙකොමර්ෂල් බැංකුව ෙවත ද එහි මූල්ය ගිණුම්වල ඒ සඳහා ප්රතිපාදන ඇති 
බවයි.  

 
(උ)� ලංකා මහ බැංකු උපෙදස් අනුව, ඉහත සඳහන් කරුණු මගින් �යාත්මක කිරීමට බලය ලබා දී 

ඇති නිෙයෝගයන් බරසාරව තහවුරු කිරීම සඳහා ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය වශෙයන් 'ප්රාග්ධන 
අවශ්යතා අනුපාතය' මත සහ / ෙහෝ ෙමම  'අවම ප්රාග්ධන‘ අරමුදල් අවශ්යතා ගලා යාම මතද 
බලපෑමක් ඇති විය හැකිය.   

 
(ඌ)ෙතවන සහ/ ෙහෝ සිව්වන සහ/ ෙහෝ පස්වන සහ /ෙහෝ සයවන සහ / ෙහෝ සත්වන 

වගඋත්තරකාර බැංකු වලට විනිමය පාලකෙග් අනුමැතියකින් ෙතොරව විෙද්ශ පාර්ශවයන් සමඟ 
'ආපසු ගිවිසුම් ආපසු සඳහා' ඇතුලත් වීමට සහ / ෙහෝ ඒ ෙවනුෙවන් විෙද්ශ විනිමය ෙප්රේෂණය 
කිරිමට ෙනොහැකි අතර, ඔවුන් එෙසේ සිදු කර ඇති බවද, එබැවින් විනිමය පාලන පනෙත් සහ ඒ 
යටෙත් සකස් කර ඇති විධිවිධානයන්ට යටත්ව අටවන වගඋත්තරකාර විනිමය පාලක විසින් දඩ 
නියම කිරීමට යටත්ව සිටිය හැකිය. 

 
(ඔ) ෙපත්සම්කරු නියත වශෙයන්ම විශ්වාස කරනුෙය්, කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද යන්න ෙනොතකා, � 

ලංකා මහ බැංකුෙව් මුදල් මණ්ඩලය විසින්, ඉහත කී කරුණ සම්බන්ධෙයන් 2008 ෙදසැම්බර් 
මස ෙහෝ ආසන්න කාලයකදී විෙශේෂ උපෙදස් සහ මගෙපන්වීම් ලබාදී, ෙතවන වගඋත්තරකාර 
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටඩ් බැංකුව විසින් 2008 ෙදසැම්බර් සිට 2009 අෙප්රේල් දක්වා කාලය තුළ 
ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 100 ඉක්මවා වටිනාකමින් යුතු විෙද්ශ විනිමය ෙප්රේෂණය කර ඇත.  
එෙසේම තවත් ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 20 ඉක්මවන මුදලක් ෙනොපමාව ෙප්රේෂණය කිරීමට 
උත්සාහ දරා ඇති අතර  ඒ සදහා 'ආපසු ගිවිසුම් ආපසු‘ මත විෙද්ශ පාර්ශවය / පාර්ශවයන් සමග 
ඇතුල් විය. 
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3013. (අ)ෙ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. 

 
30(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. ෙ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. 

 
ජනාධිපති නීතීඥ, පාර්ලිෙම්න්තු මන්� ෙක්. එන්. ෙචොක්සිෙග් 1990.2.28 
දිනැති ලිපිෙය් සහ එයට අමුණා ඇති 1988.8.8 දිනැති ලිපිෙය් සත්ය 
පිටපත් සහ  ෙපත්සම්කරුෙග් 1989.12.13 දිනැති ෙමෙමෝ පත්රය 
පිළිෙවලින් (“පි6(ඒ)“), (“පි6(බී)“), සහ (“පි6(සී)“),  ෙලස සළකුණ 
කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර 
ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
30(ඇ)ජපාන බහු ජාතික සමාගම් ෙවත කිසිදු ෙගවීමක් වළක්වා ලමින් දිස්�ක් අධිකරණය විසින් වාරණ 

නිෙයෝග නිකුත් කිරීෙමන් අනතුරුව, ෙපත්සම්කරු විසින් නැසී ගිය රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්ය 
රන්ජන් විෙජ්රත්න මහතා ෙවත ඉදිරිපත් කළ නිරූපණයන් මත, ඔහු විසින් ෙමම කාරණය 
පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, නැසී ගිය අති ගරු ජනාධිපති ආර්. 
ෙප්රේමදාස මහතා විසින් පියවර ගනු ලදුව, ඔහුෙග් ෙල්කම් විසින් බලය ෙදන �යාවක් ෙලස 
කටයුතු සිදු කිරීමට උපෙදස් ලබා ෙදමින් භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් ෙවත ලිපියක් යවන ලදී.          

 
හිටපු ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්ය රන්ජන් විෙජ්රත්න විසින් ෙපත්සම්කරු 
සහ නැසීගිය ජනාධිපති ආර්. ෙප්රේමදාස ඇමතූ 1990.11.15 දිනැති ලිපිය 
සහ නැසීගිය ජනාධිපති ආර්. ෙප්රේමදාස මහතාෙග් ෙල්කම් විසින් එවකට 
භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් ඇමතූ 1990.12.17 දිනැති ලිපි ෙදෙකහි සත්ය 
පිටපත් පිළිෙවලින් (“පි7(ඒ)“), සහ  (“පි7(බී)“) ෙලස සළකුණු කර 
අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා 
ෙලස අයැද සිටී. 

 
30(ඈ)ඉහත සඳහන් දෑ ෙනොසලකා, ෙකෙසේ ෙහෝ ජපාන බහු ජාතික සමාගම් ෙවත මුදල් ෙගවීම සිදු 

කිරීමට උත්සාහ දරන ලද අතර, ෙමම �යාෙව් හය වන විත්තිකාර පාර්ලිෙම්න්තු මන්� 
ජනාධිපති නීතීඥ ෙක්. එන්. ෙචොක්සි මහතා සමඟ, අෙනකුත් අය අතර, දිස�්ක් අධිකරණ 
�යාවලියට සහභාගි වීෙමන් වළක්වා ලමින්, සහ / ෙහෝ පැහැර හරිමින් සිටීෙමන් අනතුරුව, 
අභියාචනාධිකරණෙය්දී වැරදි සහගත ෙලස මැදිහත් ෙවමින්, ජපාන බහු ජාතික සමාගම් විසින් 
සිදු කරනු ලැබූ අභියාචන අයැදුම මගින් අයැදි සිටිනුෙය්, ෙපත්සම්කරුට සිය රට තුළදී 
අභියාචනාධිකරණය මගින් ඉවත් කිරීමක් ලබා දීම පදනම් කර එවැනි පියවර ගැනීමට අයිතියක් 
ෙනොමැති බවයි. ෙමහි ප්රතිඵලය වූෙය්, වටිනා විෙද්ශ විනිමයක්  වන එම මුදල් ෙගවීම් වැළැක්වීම 
සඳහා ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් විනිශ්චය ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීමට ෙපත්සම්කරුහට බල 
කිරීමයි. 
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1992.1.17 දිනැති සහ 1992.1.31 දිනැති අභියාචනාධිකරණ 
නිෙයෝගයන්හි සහතික කල පිටපත්වල සත්ය පිටපත් පිළිෙවලින් 
(“පි8(ඒ)“), සහ  (“පි8(බී)“) ෙලස සළකුණු කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 
 

30(ඉ)1989 වර්ෂෙය්දී රෙට් නිල විෙද්ශ විනිමය සංචිත ඉතා අඩු වීෙම් තත්වයන් තුල සහ 1989 
ෙදසැම්බර් අවසානය වන විට එය ඇ. ෙඩො. මිලියන 291.4 ක් ෙලස පමණක් වූ අවස්ථාවක 
ෙපත්සම්කරු ඉහත පියවර ආරම්භ කර ඇත. ඉන් ෙකටි කලකට පසුව එනම් 1990 මාර්තු 
මාසෙය් දී ජපාන බහු ජාතික සමාගම් අතර සඳහන් වූෙය්, එම මුදල් ඉල්ලීම් වංචනික ගනුෙදනුව 
පිළිබඳ සෑදූ බවට කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද,  රජය එකී රජෙය් ඇපකර පැහැර හැරියෙහොත් ඒ 
වන විට වටිනාකම ආසන්න වශෙයන් ඇ. ෙඩො. මිලියන 160 වන බවත්ය.      

 
2008 මහ බැංකු වාර්තාෙව් 4 වන වගුෙවහි සහ අෙනකුත් ෙද් අතරතුර, 
1989 දින වන විට ලබා දුන් රෙට් නිල විෙද්ශ විනිමය ෙවන්කිරීම්, සහ 
ජපාන බහුජාතික සමාගම් ෙවතින් ලද 1990.3.1 දිනැති ලිපි වල සත්ය 
පිටපත්  පිළිෙවලින් (“පි9“), සහ (“පි10(ඒ)“), (“පි10(බී)“), 
(“පි10(සී)“),  සහ  (“පි10(ඩී)“) ෙලස සළකුණු කර අමුණා ඇති අතර, 
ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
30(ඊ) � ලංකාව තුළ එවකට ෙලෝක බැංකු නිෙයෝජිත ෙපත්සම්කරුට අවවාද කර තිබුනු අතර, ඉහත 

සඳහන් පරිදි රෙට් විෙද්ශ ණය ගැනීම් මත 'ජාත්යන්තර හරස් ෙපරනිමි' යන අවක්ෙශේපණය දැඩි 
අවධානමකට ලක් වූ අතර, එනම් 1990 සැප්තැම්බර් මස ෙපත්සම්කරු විසින් එකී �යාව මත 
වාරණ නිෙයෝගයක් ලබා තිබීම මගින් එවැනි වළක්වන ලද තත්වයක් විය; එෙසේම ජාත්යන්තර 
මූල්ය අරමුදල ෙලෝක බැංකුව සමඟ එම අවස්ථාෙව්දීම සිදු කරන ලද සාකච්ඡා සන්දර්භය තුළ, 
එවකට ෙවොෂින්ටනෙය් � ලංකා ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් අධ්යක්ෂ කාර්යාලය භාෙර් එවකට 
භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් සහ නිෙයෝජ්ය ෙල්කම් ෙවත එම නිෙයෝගය ෆැක්ස් කර තිබුණු අතර, 
ෙවොෂින්ටනෙය් දී ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල / ෙලෝක බැංකුව ෙවත ළඟාවීමට ෙපර  ෙචෝදනාෙව් 
පිටපත් එවා තිබුණි.  

      
30ෙවොෂින්ටනෙය් � ලංකා ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් අධ්යක්ෂ 
කාර්යාලය ෙවත ෆැක්ස් කර එවා තිබූ වාරණ නිෙයෝගෙය් සත්ය පිටපත්  
30(“පි11“) ෙලස සළකුණු කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
30(එ) එහි ප්රතිඵලයක් ෙලස, 1992 ෙදසැම්බර් මස ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය්දී ගනු ලැබූ තීන්දුෙවන් 

පසු, 30වගඋත්තරකරු විසින් ගන ලැබූ පියවෙරහි ප්රතිඵලයක් ෙලස, රජෙය් සහතිකය ලැබ 
වංචනික තත්වයන් යටෙත් ජපාන බහුජාතික සමාගම් විසින් සකස් කරන ලද මුදල් සඳහා වන 
ඉල්ලුම මත 1995 ජූනි මසදී කපා හරිනු ලැබූ 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 468 කට සමාන ෙව්. එය 30ෙමම30 පියවර ගනු ලැබූ ගැටලුවට 30පදනම වූ 30විෙද්ශ 
විනිමය30 ගනුෙදනු30ෙව් 30විභව3 0 හිමිකමට30 සමාන30 ෙව්. 

 
30(ඒ)30 ඉන්පසු, එවකට ගරු නීතිපති විසින් අෙනකුත් කරුණු අතර තුර සමාපනය කරනු ලැබූෙව්, � 

ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාව පවා 30සිය ව්යවස්ථාපිත30 යුතුකම්, වගකීම්30 හා 
බැඳීම්30 කඩකරමින්30, ප්රති ඥාව පරිදි30 කටයුතු30 කර ෙනොමැති බවයි; එතකුදු වුවත් ෙපත්සම්කරු 
විසින් ඉහත කී පරිදි සකස් කළ නිත්යානුකූල පැමිණිලි මත; එවකට 30� ලංකා සුරැකුම්පත් හා 
විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකයින්, 30ෙම් අය අතර, අමාත්ය ජී. එල්. පීරිස් සහ එවකට 
වරලත් ගණකාධිකාරි ආයතනෙය් සභාපති, මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් ෙදෙදනාද 
වැරදි ෙලස හැසිෙරමින් සහ / ෙහෝ වංචනිකයින් ෙලස ෙමය ආරක්ෂා කිරීමට උත්සාහ දරා ඇති 
බව පැමිණිලි කරන ලදී.   

 
 

15 

 



 
3014.30 ෙපත්සම්කරු ෙගෞරවෙයන් ප්රකාශ කර සිටිනුෙය්: 
 

30(අ)30 30ඉහත සඳහන් කළ පවතින සමාජ-ෙද්ශපාලන යථාර්ථයන් ෙපන්නුම් කිරීමට වරද පිළිගැනීමට 
ආයාචනා කර ඇති අතර, ෙපත්සම්කරු අනීතික �යාවකට බාධා පමුණුවන්නා වැනි 
ආකාරයකින්, බලවත් උනන්දුවක් දක්වන සහ / ෙහෝ බලපෑම් කරන පාර්ශව ෙවත, ෙකෙසේ ෙහෝ 
ෙමම �යාව මගින් ප්රශ්නය ෙයදී ඇති ගනුෙදනුව යටෙත් සිදු කළ යුතු ෙගවීම් සිදු කිරීමට 
උත්සාහ කර ඇත. 

 
30(ආ) එබැවින්, පළවන සහ ෙදවන වගඋත්තරකරුවන් විසින් සිදු කළ කුමන ෙහෝ ආකාරෙය් ඕනෑම 

ෙගවීමක් සඳහා සහ පළමු හා ෙදවන වගඋත්තරකරුවන් විසින් ෙමම  ප්රශ්නය ෙයදී ඇති 
ගනුෙදනුව යටෙත් සහ එහි විධිවිධානයන්ට යටත්ව තුන්වන සහ / ෙහෝ හතරවන සහ / ෙහෝ 
පස්වන සහ / ෙහෝ සයවන සහ / ෙහෝ සත්වන වගඋත්තරකාර බැංකු විසින් සිදු කිරීමට නියමිත 
ෙගවීමක් සහ / ෙහෝ  ෙගවීම සඳහා වූ ඉල්ලීමක් ෙහෝ කුමන ආකාරෙය් කිසිදු හිමිකමක් සඳහා, 
ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් අතුරු තහනම් නිෙයෝගයක් මගින් මැදිහත්ව කටයුතු කිරීමට සහ  
මැඩ පවත්වා ලීමට කටයුතු කරන ෙලස ඉල්ලා සිටී.    

 
30(ඇ) ප්රශ්නය ෙයදී ඇති ගනුෙදනුව නීත්යානුකූල බලය අභිබවා �යාකරමින් සහ / ෙහෝ වැරදි සහගත 

සහ / ෙහෝ නීති විෙරෝධී සහ / ෙහෝ නීතියට පිටින් සහ / ෙහෝ වංචනික බව ප්රකාශයට පත් ෙකොට, 
ඒ නිසා අෙනකුත් කරුණු අතරතුර සැබැවින් ම ශුන්ය සහ බලරහිත හා කිසිදු බලයක් ෙහෝ 
නීතිෙය් ආධාර ලබාගත ෙනොහැකි ෙලසට ප්රකාශයට පත් කරන ෙලස ඔබෙග් ගරු 
අධිකරණෙයන් ඉල්ලා සිටී. 

 
30(ඈ) ප්රශ්නය ෙයදී ඇති ගනුෙදනුවට අදාළව වන ගිවිසුම යටෙත් සහ එහි විධිවිධාන යටෙත් 

පාර්ශවයන්ට ගලා යාමට සහ නීත්යානුකූල බලය අභිබවා �යාකරමින් සහ / ෙහෝ වැරදි සහගත 
සහ / ෙහෝ නීති විෙරෝධී සහ / ෙහෝ නීති යට පිටින් සහ / ෙහෝ වංචනික බව  සහිත එකී ගිවිසුම 
යටෙත් වන එවැනි තත්වයන්ට කිසිදු ආකාරයක අයිතියක් ෙහෝ කිසිදු හිමිකමක් ෙනොමැති බවට 
ප්රකාශයට පත් කරන ෙලස ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙයන් ඉල්ලා සිටී. 

   
30(ඉ) ෙමම අයැදුෙමහි නඩු විභාගය අසා අවසාන වනෙතක් ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ / ෙහෝ  

පස්වන සහ / ෙහෝ  සයවන සහ / ෙහෝ සත්වන  වගඋත්තරකාර බැංකු වලට “ෙතල් ෙහජින් 
ගිවිසුම‘ යටෙත් පළවන සහ / ෙහෝ ෙදවන වගඋත්තරකරුවන්ෙගන් මුදල් සඳහා හිමිකම් කීම 
සහ ඉල්ලීම් කිරීම ප්රතිබාධනය කර සහ / ෙහෝ නිවාරණය කර එය වළක්වා ලමින් අතුරු 
නිෙයෝගයක් ලබා දී ඇති නම් මිස, නැතෙහොත් ෙපත්සම්කරු ට සහ රෙට් මහජනතාවට නැවත 
ප්රතිකාරයක් ෙනොමැති තදබල පිඩාවක් සහ පිළියම් කළ ෙනොහැකි අලාභයකට සහ හානියකට 
ෙහේතු වනු ඇත.    

 
30(ඊ) ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ/ ෙහෝ පස්වන වගඋත්තරකාර බැංකුවල ඉහත ආකාරෙය් හිමිකම්, 

එනම් මාධ්ය මගින් වාර්තා කර ඇති පරිදි ඇ. ෙඩො. මිලියන 600 – 800 ක පරාසයක අවිනිශච්ිත 
වගකිම් ෙව්ගවත් කර ඇති අතර, එය 30� ලංකා ජනරජෙය් ආණ්ඩුව විසින් ජාත්යයන්තර මූල්ය 
අරමුදල හා ෙලෝක බැංකුව සහ ෙවනත් ජාත්යන්තර නිෙයෝජිතායතන සහ මුල්ය ආයතන වලින් 
හදිසි  ණය අවශ්යතා පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීෙම්දී, බරපතල සහ ද්රව්යමය 
බාධාවක් වනු ඇත. 

 
30(එ) 30රට හා ජනතාව මුහුණ පා සිටින වර්තමාන අසීරු තත්වය තුළ, ණය සඳහා සැලසුම් යළි සකස ්

කිරීමට සහ රට සහ ජනතාව වහාම පුනරුත්ථාපනය කිරිමට මුදල් ෙයදවීමට සහ හදිසි සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා ආෙයෝජනය කිරීමට, එවැනි විෙද්ශ ණය ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඉතා බරපතල ෙලස  
අවශ්ය ෙව්. ..................... ......................... ......................... .......................    
 

30(ඒ) 30එවැනි තත්වයක් තුළ, 30ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ/ ෙහෝ පස්වන වගඋත්තරකාර බැංකු විසින් 
ප්රකාශ කර, මාධ්ය වාර්තා මගින් දක්වා ඇති පරිදි 30'ෙතල් ෙහජින් ගිවිසුම් යටෙත් අපවාද කර 
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ඇති, ඇ. ෙඩො. මිලියන 600 - 800 ක පරාසයක වන හිමිකම් ඉහත සඳහන් ජාත්යන්තර 
නිෙයෝජිතායතනයන් සහ / ෙහෝ මූල්ය ආයතන ෙවත වාසිදායක ෙලස බලපෑම් කළ හැකි සහ / 
ෙහෝ පිඩනයක් ඇති කළ හැකි වන අතර, එමගින් � ලංකා ජනරජෙය් ආණ්ඩුව විසින් කරනු 
ලබන ප්රයත්නයන් දුෂ්කර අවස්ථාවකට පත්කර සහ  නිශප්්රභා කිරීම මගින් එය ෙපත්සම්කරුට 
අන්තරායකර සහ රෙට් මහ ජනතාවට 30ප්රතිකාරයක් ෙනොමැති සහ පිළියම් කළ ෙනොහැකි 
හානියකට ෙහේතු වනු ඇත. 30   

 
30(උ) ජාත්යන්තර මාධ්ය මගින් වාර්තා කර ඇති පරිදි, ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ/ ෙහෝ පස්වන 

වගඋත්තරකාර බැංකු වසම්හි රටවල්වල අදාළ පාලන රජයන් විසින් 30තම තමන්ෙග් බැංකු හා 
එම අදාල රටවල මූල්ය ආයතනයන්ට ඇප දීමට  විශාල ‘මූල්ය පැෙක්ජයන්‘ පවත්වා ගැනීම සිදු 
කර ඇති අතර, 30ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ/ ෙහෝ පස්වන වගඋත්තරකාර බැංකු  වලට 30� 
ලංකාව තුළ සිදු කරන 30‘සූදු‘ සහ / ෙහෝ ‘ඔට්ටු‘ සහ / ෙහෝ ‘සමෙප්රේක්ෂණය‘ කරමින් සහ / ෙහෝ 
‘30ඔට්ටුවක ප්රතිඵලයක්‘ ස්වභාවෙය් ‘ගනුෙදනු‘ සඳහා 40ඔවුන්ෙග් අවනඩුව කිරීම සඳහා දැරීමට 
වන ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා40 එම අදාළ රජයන් විසින් පවත්වා ෙගන යනු ලබන 
පැෙක්ජයන්ෙගන් අරමුදල් ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇත; ෙමය වත්මන් ෙගෝලීය අර්බුදෙය් 
සංසිද්ධියක් ෙව්. !  40   

 
3015. (අ)30 ෙපත්සම්කරු ෙගෞරවෙයන් යුතුව සඳහන් කරනුෙය්, ව්යවස්ථාෙව් 12(1) සහ 12(2) යටෙත් 

සහතික කර ඇති නීතිය ඉදිරිෙය් සහ ව්යවස්ථා 17, 3, 4 හි පරිච්ෙඡ්ද III සහ IV පරිදි 
අසමානාත්මතාවය 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. 

 
30(ආ)30දී ඇති අවස්ථාවන් තුළ, ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාෙව් විධාන කර ඇති පරිදි එයට අනුකූලව, 

මහජනතාවෙග් හිත සුව පිණිස සහ ජාතිෙය් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීමට ඒ සඳහා 
ප්රතිකාර කිරීමට අවශ්ය අභ්යාස කිරීමට ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් බලය පතා සිටින බව සහ  
ෙමහි ලා සහනයක් අයැදින බවයි.   

 
30(ඇ)30 ෙපත්සම්කරු ෙගෞරවෙයන් යුතුව සඳහන් කරනුෙය්, ෙපත්සම්කරු විසින් අයැදුම් අංක එස්සී 

(එෆ්ආර්) 535/2008 සහ 536/2008 වශෙයන් මැදිහත් ෙපත්සම් ෙගොනු කළ බවත්, 2009.1.13 
දින ඔබෙග් ගරු අධිකරණය ඉදිරිෙය් ඔහු විසින්ම ෙපනී ෙනොසිටීමට වැරදි ෙලස ෙයොමු කර ඇති 
බවත්, ෙපත්සම්කරුෙග් මැදිහත් ෙපත්සම සළකා බලා ෙනොමැති බවත්, සහ අෙනකුත් මැදහත් 
ෙපත්සම්කරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර විසින් සිදු කරනු ලැබූ උපෙද්ශයට සවන් දීෙමන් 
අනතුරුව ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් ඔහුෙග් අයැදුම සඳහා ඉඩ ලබා දී ඔහුව එස්සී (එෆ්ආර්) 
535/2008  අයැදුෙමහි 9 වන වගඋත්තරකරු ෙලස ඇතුලත් කර තිබුනද, එපරිදි ෙපත්සම්කරුව 
මැදිහත් - වගඋත්තරකරුවකු ෙලස ඇතුලත් කර ෙනොමැති බවත්ය. 

 
2009.1.13 දිනැති නඩුෙව් සහ 2009.1.15 දිනැතිව අධිකරණෙයන් කරනු 
ලැබූ ඉල්ලීෙමහි සහතික කළ පිටපත්හි සත්ය පිටපත් පිළිෙවලින් 
(“පි12(ඒ)“), සහ  (“පි12(බී)“) ෙලස සළකුණු කර අමුණා ඇති අතර, 
ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
30(ඈ)එබැවින්, 30ෙපත්සම්කරු ෙගෞරවෙයන් යුතුව සඳහන් කරනුෙය්, ෙපත්සම්කරු අදාළ 

ෙපත්සම්කරුවන් විසින් සිදු කළ අයැදුම් මත සමාපනය කරනු ලැබූ ඉහත අයැදුම් වල එකතු 
කළ පාර්ශවයක් ෙනොවන බවයි.   

 
30(ඉ) පළවන සහ ෙදවන වගඋත්තරකාර සහ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාෙව් 134 වන ව්යවස්ථාෙව් 

විධිවිධාන අනුව පාර්ශවයක් කරනු ලැබූ  නව වන වගඋත්තරකාර ගරු. නීතිපති හැරුණු විට,  
ඉහත නම් සඳහන් අෙනකුත් සියලුම වගඋත්තරකරුවන් ඉහත කී 30එස්සී (එෆ්ආර්) 535/2008 සහ 
536/2008 අයැදුම්වල වගඋත්තරකරුවන් ෙනොවන බවත්, අෙනක් අතට ෙපත්සම්කරුෙග් එසස්ී 
(එෆ්ආර්) 535/2008 මැදිහත් අයැදුෙමහි අවශ්ය පාර්ශවකරුවන් ෙලස, ගැටළුවට තුඩු දුන් 
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ගනුෙදනුෙවහි ප්රධාන පාර්ශවකරුවන් වූ ෙතවන, සිව්වන, පස්වන, සයවන සහ සත් වන 
වගඋත්තරකාර බැංකු ඇතුලත් කළ යුතුය.    

 
3016. (අ)30 ෙපත්සම්කරුට, ෙපත්සමට අමුණා ඇති සමහර 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  නව වන වගඋත්තරකාර 
ගරු. නීතිපති මත යැෙපන බවත් සඳහන් කරමි.  

 
30(ආ)30 ෙ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 
කරන අතර, සහ / ෙහෝ ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් අවසරය මත අවශ්ය කරන ෙවනත් පාර්ශවයක් 
එකතු කර ගැනීමට අනුමැතිය පතනු ලබයි.   

 
30(ඇ)සැළකිය යුතු ෙලස, ෙතවන, සිව්වන, පස්වන, සයවන සහ සත්වන වගඋත්තරකාර බැංකු 

ප්රශ්නය ෙයදී ඇති ගනුෙදනුෙව් මූලික පාර්ශවයන් වන අතර, ඉහත කී එස්සී (එෆ්ආර්) අයැදුම් අංක 
535/2008 සහ 536/2008 හි පාර්ශවකරුවන් වශෙයන් ෙහෝ සිදු කර ෙනොමැති ෙහයින් 
ෙපත්සම්කරු විසින් ඔහුෙග් මැදිහත් ෙපත්සම එසස්ී (එෆ්ආර්) 535/2008 මගින් ආයාචනය 
කරන්ෙන් ඉහත කී වගඋත්තරකාර බැංකු අවශ්ය පාර්ශවයන් ෙලස එක් කර ගන්නා ෙලසයි.    

 
30(ඈ)30 ෙපත්සම්කරු ඉතා ෙගෞරවෙයන් යුතුව සඳහන් කරනුෙය්, ඔහු විසින් රෙට් ජනතාවට සිදු වී ඇති 

යම් පාඩු සහ අලාභ ෙවෙතොත් රජය විසින් ඒවා ප්රකෘතිමත් කිරිම සඳහා 30ප්රශ්නය ෙයදී ඇති 
ගනුෙදනුව ෙමෙහයවීම සඳහා සෘජුවම සම්බන්ධ වී සිටි සහ ප්රශ්නය ෙයදී ඇති ගනුෙදනුව සිදු කළ 
අය සම්බන්ධ30 එම නඩු සිදු කිරීෙම් අයිතිය රඳවා තබා ගන්නා බවයි.     

 
 

3017. 30ෙම් සමඟ වන දැඩි ෙලස සහතික ෙකොට කියා සිටින අමුණා ඇති කරුණු වල සහාය ඇතිව, 
ෙපත්සම්කරුෙග් දිවුරුම් ප්රකාශය මගින් 

 
ෙපත්සම්කරු ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙයන් අයැද සිටිනුෙය් : 
 
(අ) පළමු අවස්ථාෙව් දී ෙමම අයැදුම �යාත්මක කිරීම සඳහා තැබීමට ප්රතිපාදන ලබා ෙදන ෙලස, 
 
(ආ) වගඋත්තරකරුවන් ෙවත ෙමම මැදිහත් අයැදුම සඳහා දැන්වීමක් නිකුත් කිරීමට නිෙයෝග කරන 

ෙලස, 
 
(ඇ) ෙතවන වගඋත්තරකාර බැංකුෙව් පහත සඳහන් නිලධාරීන්හට, ෙපත්සෙමහි 10 (ඊ) ඡේදයට 

සම්බන්ධිත පරිදි, ෙතවන වගඋත්තරකාර බැංකුව විසින් පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛණිජ ෙතල් 
සංස්ථාව සමඟ ඇතුලත් වූ ‘ෙතල් ෙහජින් ගිවිසුම්‘ නම් වූ ගිවිසුම් සම්බන්ධෙයන් සහ තවද  
ෙපත්සෙමහි 10 (ඉ) ෙඡ්දයට සම්බන්ධිත පරිදි, පහත සඳහන් පුද්ගලයින්ෙගන් කවුරුන් ‘ෙතල් 
ෙහජින් ගිවිසුම්‘ සඳහා සම්බන්ධ වූෙය්ද සහ කවරකුෙග් ගුවන් ගමන් වියදම් ෙතවන වගඋත්තරකාර 
බැංකුව විසින් ෙගවනු ලැබුෙව්ද යන්න පිළිබඳව, ෙපෞද්ගලිකව ඔවුන් දන්නා කරුණු සැපයීම සඳහා 
දැන්වීමක් නිකුත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ෙලස,    
 

(i)  ක්ලයිව් හස්ෙවල්, ෙජ්යෂ්ඨ විධායක නිලධාරි, ෙතවන වගඋත්තරකාර බැංකුව 
(ii) කිමාර්ලි ප්රනාන්දු, හිටපු ආයතනික ප්රධානි, ෙසේවා දායක සබඳතා, ෙතවන 

වගඋත්තරකාර බැංකුව 
(iii) නයිජල් බීබි - ෙජ්යෂ්ඨ ණය නිලධාරි, ෙතවන වගඋත්තරකාර බැංකුව 
(iv) රුක්ෂාන් ඩයස්, ෙගෝලීය ෙවෙළඳෙපොළ පිළිබඳ ප්රධානී, ෙතවන වගඋත්තරකාර 

බැංකුව 
(v) ඒ. ද ෙමල්, හිටපු සභාපති, ලංකා ඛණිජ ෙතල් සංස්ථාව 
(vi) පි. එම්. එල්. කරුණාරත්න, හිටපු මූල්ය සාමාන්යාධිකාරි, ලංකා ඛණිජ ෙතල් 

සංස්ථාව 
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(vii) ෙක්. ආරියරත්න, සත්වන වගඋත්තරකාර මහජන බැංකුෙව් නිලධාරී, ‘ෙතල් 
ෙහජින්‘ කමිටුෙව් සාමාජික 

(viii) වසන්ත කුමාර්,  සත්වන වගඋත්තරකාර මහජන බැංකුෙව් නිලධාරී  
(ඈ)ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාෙව් 12(අ) සහ 12(2) ව්යවස්ථාවන් යටෙත් සහතික කර ඇති පරිදි, 

ෙපත්සම්කරුෙග් සහ මහජනතාවෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර ඇති බවට සහ  එෙසේ 
උල්ලංඝනය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කර ඇති බවට සහ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාෙව් අෙනකුත් ආඥාවන් 
උල්ලංඝනය කර ඇති බවට ප්රකාශ කරමින්  නිෙයෝග කරන ෙලස, 

 
30(ඉ) ෙමම අයැදුෙමහි අවසාන නිශ්චය සිදු කරන ෙතක්, ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ / ෙහෝ  පස්වන සහ 

/ ෙහෝ  සයවන සහ / ෙහෝ සත්වන  වගඋත්තරකාර බැංකු 30විසින් පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා 
ඛණිජ ෙතල් සංස්ථාව සමඟ ඇතුලත් වූ ‘ෙතල් ෙහජින් ගිවිසුම්‘ නම් වූ ගිවිසුම් සම්බන්ධිත ව 
ගිවිසුම්වල සඳහන් විධිවිධාන යටෙත්, කුමන අයුරකින් ෙහෝ 30ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ / ෙහෝ  
පස්වන සහ / ෙහෝ  සයවන සහ / ෙහෝ සත්වන  වගඋත්තරකාර බැංකු ඔවුන් විසින්ම, ෙහෝ ඔවුන්ෙග් 
නිලධාරීන්, නිෙයෝජනයන්, ෙසේවකයන්, නිෙයෝජිතයන්, ෙහෝ ඔවුන් යටෙත් වන අෙනකුත් කවෙරකු 
ෙහෝ ෙවනත් අෙයකු ෙහෝ ෙකෙසේ ෙහෝ  සෘජුව සහ / ෙහෝ වක්රව � ලංකා ජනරජෙය් ආණ් ඩුව 
නිෙයෝජනය කරන ෙදවන වගඋත්තරකාරෙගන් සහ / ෙහෝ පළවන වගඋත්තරකාර 30ලංකා ඛණිජ 
ෙතල් සංස්ථාෙවන් කුමන ෙහෝ හිමිකමක් සහ / ෙහෝ ඒ සඳහා ඉල්ලීමක් සිදු කරනු ලැබීම වළක්වා 
ලමින් සහ / ෙහෝ නිශ්ප්රභා කරමින් සහ / ෙහෝ 'ආපසු ගිවිසුම් ආපසු' මත ෙහෝ නැතෙහොත් ඊට 
සම්බන්ධිත ‘ෙතල් ෙහජින් ගිවිසුම්‘ වැනි ගිවිසුම් අනුව,30 ‘කිසිදු ෙගවීමක්,  කුමන ආකාරයකින් ෙහෝ 
කිසිදු විෙද්ශිය පාර්ශවයන් සහ / ෙහෝ ෙද්ශීය පාර්ශවයන් ෙවත සිදු කිරීමට, 30කවර අන්දෙම් පීඩනයක් 
සහ / ෙහෝ බලපෑමක්,  30සෘජුව සහ / ෙහෝ වක්රව � ලංකා ජනරජය මත සහ / ෙහෝ එහි නිලධාරින් සහ / 
ෙහෝ නිෙයෝජිතයන් මත සිදු කිරීම30 වළක්වා ලමින් සහ / ෙහෝ නිශ්ප්රභා කරමින් අතුරු නිෙයෝගයක් සිදු 
කරන ෙලස,  

 
30(ඊ)30  30ෙමම අයැදුෙමහි අවසාන නිශ්චය සිදු කරන ෙතක්, ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ / ෙහෝ  පස්වන 

සහ / ෙහෝ  සයවන සහ / ෙහෝ සත්වන  වගඋත්තරකාර බැංකු 30විසින් පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා 
ඛණිජ ෙතල් සංස්ථාව සමඟ ඇතුලත් වූ ‘ෙතල් ෙහජින් ගිවිසුම්‘ නම් වූ ගිවිසුම් සම්බන්ධිත ව 
ගිවිසුම්වල සඳහන් විධිවිධාන යටෙත්, 30ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ / ෙහෝ  පස්වන සහ / ෙහෝ  
සයවන සහ / ෙහෝ සත්වන  වගඋත්තරකාර බැංකු ඔවුන් විසින්ම, ෙහෝ ඔවුන්ෙග් නිලධාරීන්, 
නිෙයෝජනයන්, ෙසේවකයන්, නිෙයෝජිතයන්, ෙහෝ ඔවුන් යටෙත් වන අෙනකුත් කවෙරකු ෙහෝ 
ෙවනත් අෙයකු ෙහෝ ෙකෙසේ ෙහෝ සෘජුව සහ / ෙහෝ වක්රව සිදු කරනු ලබන  හිමිකමක් සහ / ෙහෝ සිදු 
කරනු ලැබූ ඉල්ලීමක් සඳහා 30පලවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛණිජ ෙතල් සංස්ථාව සහ / ෙහෝ 30වක්රව � 
ලංකා ජනරජෙය් ආණ් ඩුව නිෙයෝජනය කරන ෙදවන වගඋත්තරකාර විසින්,  කිසිදු ආකාරයක 
ෙගවිමක් කුමන ආකාරයකින් ෙහෝ ෙගවීම30 වළක්වා ලමින් අතුරු නිෙයෝගයක් සිදු කරන ෙලස,  

 
30(එ)30 30ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ / ෙහෝ  පස්වන සහ / ෙහෝ  සයවන සහ / ෙහෝ සත්වන  වගඋත්තරකාර 

බැංකු 30විසින් පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛණිජ ෙතල් සංස්ථාව සමඟ ඇතුලත් වූ ‘ෙතල් ෙහජින් 
ගිවිසුම්‘ නම් වූ ගිවිසුම්, අමුණා ඇති පරිදි, 1961 අංක 28 දරණ ලංකා ඛණිජ ෙතල් සංස්ථා පනෙතහි 
බලය ඉක්මවා ඇති අතර, සහ මුල පටන්ම ශුන්ය සහ බල රහිත සහ කිසිදු ෙලස බලයක් ෙහෝ නීතිෙය් 
ආධාරයක් ෙනොමැති බවටත්  ප්රකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලස, 

 
30(ඒ)30 30ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ / ෙහෝ  පස්වන සහ / ෙහෝ  සයවන සහ / ෙහෝ සත්වන  වගඋත්තරකාර 

බැංකු 30විසින් පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛණිජ ෙතල් සංස්ථාව සමඟ ඇතුලත් වූ ‘ෙතල් ෙහජින් 
ගිවිසුම්‘ නම් වූ ගිවිසුම්, යුක්ත සහගත සහ සාධාරණ ෙනොවන බවටත්,  මුල පටන්ම ශුන්ය සහ බල 
රහිත සහ කිසිදු ෙලස බලයක් ෙහෝ නීතිෙය් ආධාරයක් ෙනොමැති බවටත්  ප්රකාශ කරමින් නිෙයෝග 
කරන ෙලස, 

 
30(උ)30 30ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ / ෙහෝ  පස්වන සහ / ෙහෝ  සයවන සහ / ෙහෝ සත්වන  

වගඋත්තරකාර බැංකු 30විසින් පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛණිජ ෙතල් සංස්ථාව සමඟ ඇතුලත් වූ 
‘ෙතල් ෙහජින් ගිවිසුම්‘ නම් වූ ගිවිසුම්, වැරදි සහගත සහ/ ෙහෝ නීතියට එකඟ ෙනොවන සහ / ෙහෝ 
නිති විෙරෝධී සහ / ෙහෝ වංචා සහගත බවටත්,  මුල පටන්ම ශුන්ය සහ බල රහිත සහ කිසිදු ෙලස 
බලයක් ෙහෝ නීතිෙය් ආධාරයක් ෙනොමැති බවටත්  ප්රකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලස, 
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30(ඌ)ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ / ෙහෝ  පස්වන සහ / ෙහෝ  සයවන සහ / ෙහෝ සත්වන  වගඋත්තරකාර 
බැංකු 30විසින් පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛණිජ ෙතල් සංස්ථාව සමඟ ඇතුලත් වූ ‘ෙතල් ෙහජින් 
ගිවිසුම්‘ නම් වූ ගිවිසුම්, කුමක් අයුරකින් වුවත්,  එකී ගිවිසුම්හි විධිවිධාන ඉක්මවා පාර්ශවයන් ෙවත 
කටයුතු කරමින්, ගිවිසුම්හි බලය ඉක්මවා ඇති බැවින් සහ / ෙහෝ යුක්ත සහගත සහ සාධාරණ 
ෙනොවන බව සහ / ෙහෝ වැරදි සහගත සහ / ෙහෝ නීතියට එකඟ ෙනොවන සහ / ෙහෝ නිති විෙරෝධී සහ 
/ ෙහෝ වංචා සහගත බවටත්,  මුල පටන්ම ශුන්ය සහ බල රහිත සහ කිසිදු ෙලස බලයක් ෙහෝ නීතිෙය් 
ආධාරයක් ෙනොමැති බවටත්,  ඒ සඳහා කිසිදු අයිතියක් ෙහෝ හිමිකමක් ෙහෝ ෙනොමැති බවටත්  ප්රකාශ 
කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලස, 

 
30(ඔ)30 30ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ / ෙහෝ  පස්වන සහ / ෙහෝ  සයවන සහ / ෙහෝ සත්වන  වගඋත්තරකාර 

බැංකු 30විසින් පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛණිජ ෙතල් සංස්ථාව සමඟ ඇතුලත් වූ ‘ෙතල් ෙහජින් 
ගිවිසුම්‘ නම් වූ ගිවිසුම් 40අවලංගු කර, නිශ්ප්රභා කර, බල රහිත කරමින් 40නිෙයෝග කරන ෙලස, 

 
30(ඕ)30 පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛණිජ ෙතල් සංස්ථාව සහ / ෙහෝ 30ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ / ෙහෝ  

පස්වන සහ / ෙහෝ  සයවන සහ / ෙහෝ සත්වන  වගඋත්තරකාර බැංකු  සහ /ෙහෝ 30ඔවුන්ෙග් 
නිලධාරීන්ෙග් කටයුතු හා �යාවන් මගින් ෙපත්සම්කරුට සහ රජයට සහ � ලංකා ජනරජෙය් 
මහජනතාවට සාපරාධී අලාභයක් සහ හානියක් සිදුවී ඇති බවට, අයුක්ති සහගත සහ / ෙහෝ නීතිමය 
ෙනොවන වරප්රසාද එකී වගඋත්තරකරුවන් එකකුට ෙහෝ ෙබොෙහොමයකුට සහ / ෙහෝ ඔවුන්ෙග් 
නිලධාරීන්ට පිරිනමමින්,  ඔවුන්ෙග් අදහස් යටෙත් සහ / ෙහෝ වැරදියට ෙපළඹවීම සහ / ෙහෝ 
නිෙයෝගයන් සහ / ෙහෝ උපෙදස් යටෙත් එම වගඋත්තරකරුවන් �යා කර ඇති බව ප්රකාශ කරමින් 
නිෙයෝග කරන ෙලස 

 
30(ඖ)ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ / ෙහෝ  පස්වන සහ / ෙහෝ  සයවන සහ / ෙහෝ සත්වන  වගඋත්තරකාර 

බැංකු 30විසින් පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛණිජ ෙතල් සංස්ථාව සමඟ ඇතුලත් වූ ‘ෙතල් ෙහජින් 
ගිවිසුම්‘ නම් වූ සියලුම ගිවිසුම් විමර්ශනය කිරීමට සහ  විනිමය පාලන පනෙතහි විධිවිධාන සහ එකී 
පනෙතහි වගන්තින් උල්ලංඝනය කරමින්, කටයුතු කරන ලද තැනැත්තන්ට එෙරහිව වෙරන්තු 
නිකුත් කිරීමට පියවර ගැනීමට කටයුතු කරන ෙලස සහ ඔබෙග් ගරු අධිකරණයට ඒ පිළිබඳ 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට උපෙදස් ලබා ෙදමින් අට වන වගඋත්තරකාර විනිමය පාලක ෙවත අතුරු 
නිෙයෝගයක් සිදු කරන ෙලස,  

  
30(ක) ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ / ෙහෝ  පස්වන සහ / ෙහෝ  සයවන සහ / ෙහෝ සත්වන  වගඋත්තරකාර 

බැංකු 30විසින් පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛණිජ ෙතල් සංස්ථාව සමඟ ඇතුලත් වූ ‘ෙතල් ෙහජින් 
ගිවිසුම්‘ නම් වූ සියලුම ගිවිසුම් විමර්ශනය කිරීමට සහ 30අෙනකුත් කරුණු අතරතුර 30අ�ය ණය 
ප්රාග්ධන ප්රමාණත්ව අනුපාත සහ අවම ප්රාග්ධන ෙකොන්ෙද්සි යනාදිය සඳහා ප්රතිපාදන සම්බන්ධෙයන් 
එම වගඋත්තරකාර බැංකු සඳහා අදාළ නීත්යානුකූල නියාමන විධානයන් �යාත්මක කිරීමට30 සහ 
30ඔබෙග් ගරු අධිකරණයට ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට30 � ලංකා මහ බැංකුෙව් අධ්යක්ෂ, 
බැංකු කටයුතු අධීක්ෂණ ෙවත උපෙදස් ලබා ෙදමින් 30අතුරු නිෙයෝගයක් සිදු කරන ෙලස,  

 
30(ග) ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ / ෙහෝ  පස්වන සහ / ෙහෝ  සයවන සහ / ෙහෝ සත්වන  වගඋත්තරකාර 

බැංකු 30විසින් පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛණිජ ෙතල් සංස්ථාව සමඟ ඇතුලත් වූ ‘ෙතල් ෙහජින් 
ගිවිසුම්‘ නම් වූ සියලුම ගිවිසුම් සමඟ 40බැඳී සියලු පුද්ගලයන්ෙග් 40කටයුතු හා �යාවන් විමර්ශනය 
කිරීමට සහ අල්ලස ් පනෙතහි විධිවිධාන ඉක්මවා එම විධිවිධාන යටෙත් වරදකරුවකු ෙලස බැඳුන 
ෙලසට ෙසොයා ගනු ලැබූ, එෙසේ වරදකරුවන් ෙලස කටයුතු කරන ලද තැනැත්තන්ට එෙරහිව 
වෙරන්තු නිකුත් කිරීමට පියවර ගැනීමට කටයුතු කරන ෙලසට, 40අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිට උපෙදස් ලබා ෙදමින් 40අතුරු නිෙයෝගයක් සිදු කරන ෙලස, 

 
30(ච)30 30ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ / ෙහෝ  පස්වන සහ / ෙහෝ  සයවන සහ / ෙහෝ සත්වන  වගඋත්තරකාර 

බැංකු 30විසින් පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛණිජ ෙතල් සංස්ථාව සමඟ ඇතුලත් වූ ‘ෙතල් ෙහජින් 
ගිවිසුම්‘ නම් වූ සියලුම ගිවිසුම් වලට අදාළව බවට ෙපන්නුම් ෙකෙරන30 ෙතවන, සිව්වන, පස්වන, 
සයවන සහ සත්වන වගඋත්තරකාර බැංකු 30සහ පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛණිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් 
අයිතිය සතු 30සියලුම වාර්තා, ෙල්ඛන, විද�ත් ෙහො ෙවනත් ඕනෑම වර්ගයක සම්බන්ධිත ෙල්ඛන30 
ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්ය ආරක්ෂිත පියවර ගැනීමට සහ ඒ බව සැලකිල්ලට ෙගන කටයුතු කිරීමට, සහ 
ෙමම කරුණ සම්බන්ධව අදාළ වගඋත්තරකාර බැංකු වලට සහ පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛණිජ 

20 

 



ෙතල් සංස්ථාවට  අදාළ සහ ඊට ආනුශාංගික කරුණු සම්බන්ධෙයන්,  ඔවුන්ෙග් �යාදාමයට අදාළ 
ඡායා පිටපත් ළඟ තබා ගැනිමට අවසර දීමට, අවශ්ය අවස්ථාවන්හිදී එකී ෙල්ඛනයන්හි සත්යතාවය 
තහවුරු කරන පිටපත් විනිමය පාලක ෙවත, � ලංකා මහ බැංකුෙව් අධ්යක්ෂ, 30බැංකු කටයුතු 
අධීක්ෂණ ෙවත සහ 30අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති ෙවත ලබා 
ෙදමින්, අදාළ විමර්ශන සඳහා ඔවුන් හට අවශ්ය පහසුකරණ කටයුතු සිදු කරන ෙලසට,40 අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ෙවත 40උපෙදස් ලබා ෙදමින් 40අතුරු නිෙයෝගයක් සිදු කරන 
ෙලස, 

 
30(ජ)30 30ෙතවන සහ / ෙහෝ සිව්වන සහ / ෙහෝ  පස්වන සහ / ෙහෝ  සයවන සහ / ෙහෝ සත්වන  වගඋත්තරකාර 

බැංකු 30විසින් පළවන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛණිජ ෙතල් සංස්ථාව සමඟ ඇතුලත් වූ ‘ෙතල් ෙහජින් 
ගිවිසුම්‘ නම් වූ සියලුම ගිවිසුම් වලට අදාළව සියලු කරුණු පිළිබඳ සම්පූර්ණ සහ විධිමත් විමර්ශනයක් 
සිදු කරන ෙලසට සහ විෙශේෂෙයන් දණ්ඩ නීති සංග්රහෙය් විධිවිධාන යටෙත් සහ 1982 අංක 12 දරණ 
40මහජන ෙද්පල පනතට එෙරහිව සිදු කළ වැරදි සම්බන්ධ විධිවිධාන අනුව, අදාළ නීති 40 ඉක්මවා 
කටයුතු කරනු ලැබූ එම විධිවිධාන යටෙත් වරදකරුවකු ෙලස බැඳුන ෙලසට ෙසොයා ගනු ලැබූ 
තැනැත්තන්ට එෙරහිව වෙරන්තු නිකුත් කිරීමට පියවර ගැනීමට කටයුතු කරන ෙලසට, නව වන 
වගඋත්තරකාර ගරු නීතිපති සහ අදාළ නීතිය �යාත්මක කිරීෙම් ආයතන, විෙශේෂෙයන් අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ෙවත 40උපෙදස් ලබා ෙදමින් 40අතුරු නිෙයෝගයක් සිදු කරන 
ෙලස, 

   
30(ට)30 පිරිවැය ප්රද්රානය කරන ෙලස සහ 

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

 
 
      (අත්සන) 
      ෙපත්සම්කරු  
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