
 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් දී 

 
 

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

 
එස්සීඑෆ්ආර්  ඉල්ලුම්පත් අංක. 534/2011 

 
නිහාල් ශී අමරෙසේකර 
අංක, 167/4,  
විපුලෙසේන මාවත 

  ෙකොළඹ 10 
 
 

 
      ෙපත්සම්කරු 
 
 

එදිරිව 
 
 

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

 ෙකොළඹ 12. 
 

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

 
3. පී. බී. ජයසුන්දර 

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

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
ජනරජ ෙගොඩනැඟිල්ල 

 ෙකොළඹ 7 
 

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

  
6. ෙමොහාන් පීරිස්, ජනාධිපති නීතිඥ 

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

7. රවුෆ් හකීම් 
අධිකරණ අමාත්ය 
උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය 
ෙකොළඹ 12 

 
8. සුහද ගම්ලත් 

 ෙල්කම්, අධිකරණ අමාත්යාංශය 
උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය 
ෙකොළඹ 12 

 
9.   චමල් රාජපක්ෂ, පා. ම.  

පාර්ලිෙම්න්තු ගරු. කථානායක 
 ශී ජයවර්ධනපුර 

 ෙකෝට්ෙට් 
 
10. ගරු නීතිපති 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 134 වන ව්යවස්ථාෙව් 
විධිවිධාන පකාරව  
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙකොළඹ 12 
 

 
 

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

 
ෙමම අයැදුම 2001.11.25 දිනැතිව ඉදිරිපත් වීෙමන් පසුව, ෙපත්සම්කරු ෙවත සංෙශෝධිත ෙපත්සම 
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අවසරය ලබා ෙදමින්, ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් ෙල්ඛකාධිකාරී විසින් 
වගඋත්තරකරුවන් ෙවත දැන්වීම් ෙයොමු කිරීමට, ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් උපෙදස් ලබා ෙදමින් 
නිෙයෝග කර ඇත.   
 
සහ ඒ අනුව, සංෙශෝධිත ෙපත්සම 20011.12.16 දිනැතිව  ඉදිරිපත් කරනු ලැබීෙමන් අනතුරුව, ඔබෙග් 
ගරු අධිකරණෙය් ෙල්ඛකාධිකාරී විසින් නැවත ලැබිය යුතු දිනය 2012.1.26 ෙලස සඳහන් කරමින් 
වගඋත්තරකරුවන් ෙවත දැන්වීම් නිකුත් කරනු ලැබ ඇත.  
 
සහ, හිටපු අග විනිසුරු සරත් එන් සිල්වා විසින් එස්සී (එෆ්ආර්) අයැදුම් අංක 352/2007 මත ලබා ෙදනු 
ලැබූ පහත උපෙද්ශයන් එකී සංෙශෝධිත ෙපත්සෙමන් උපුටා ගන්නා ලදුව, ෙපත්සම්කරු විසින් 
ෙගෞරවෙයන් යුතුව ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් අවධානයට ෙයොමු කර සිටී. ෙකෙසේද යත්; 
 

“මූලික අයිතිවාසිකම් අයැදුම් ෙමම අධිකරණය ඉදිරිෙය් අසනු ලැබූ අෙනකුත් වර්ගෙය් 
අභියාචනාවන්ෙගන් ගුණාත්මකව ෙවනස් වන අතර,  ඔවුන්ෙග් සැලකිල්ලට ඉහළ 
අවසරයක් සහතික කිරීම සහ ෙමම අයැදුම් සඳහා අභ්යාස කරන ලද යුක්ති සහගත 
අධිකරණ බලය වට කරමින් එෙසේ කටයුතු කිරීම පිණිස සහනය පදානය කරනු ලැෙබ්.“    

   
එෙසේම ෙමය මහජන සහ ෙපොදු වැදගත්කමක් සහිත පශ්න සමඟ සම්බන්ධිත සංකීර්ණ කරුණක් වන 
බැවින්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 132 වන ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව, ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් අග 
විනිසුරු ෙවත ෙමම අයැදුම ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපත්සම්කරු හිමිකම ලැබූ බව, ෙපත්සම්කරු විසින් ඉතා 
ෙගෞරවෙයන් යුතුව පකාශ කර සිටී.  
 
ඒ අනුව, ෙමම කරුණ සම්බන්ධෙයන් අෙනකුත් පාර්ශවයන් විසින් සිදු කරනු ලැබූ පූර්ව අයැදුම් ඔබෙග් 
ගරු අධිකරණෙය් පස් ෙදෙනකුෙගන් සැදුම්ලත් විනිසුරු මඬුල්ලක් ඉදිරිෙය් විභාග කිරීමට උපෙදස් ලබා 
ෙදමින් නිෙයෝග කරන ලද බව ඉතා ෙගෞරවෙයන් යුතුව උපුටා දක්වමින්, ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් පස් 
ෙදෙනකුෙගන් ෙහෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විතව සැදුම් ලත් විනිසුරු මඬුල්ලක් මගින්, ඔබෙග් ගරු 
අධිකරණයට පහසු දිනයකදී, ෙමම කරුණ විභාග කිරීම සඳහා කටයුතු කරන ෙලසට, ඔබෙග් ගරු 
අධිකරණෙය් අග විනිසුරු විසින් උපෙදස් ලබා ෙදමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට, ෙපත්සම්කරු විසින් 
ෙගෞරවෙයන් යුතුව අයැද සිටී.     
 
එෙසේම, ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් එෙසේ ස්ථිර කරනු ලැබූ දිනය 2012.1.26 ෙනොව, ඉක්බිති ෙමම 
කරුණ සඳහා ස්ථිර කරනු ලැබූ නව දිනය වගඋත්තරකරුවන් ෙවත දැන්වීමට ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් 
ෙල්ඛකාධිකාරී ෙවත උපෙදස් ෙදමින් නිෙයෝග කරන ෙලස අයැද සිටී.  
 
වගඋත්තරකරුවන් ෙවත  ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් යැවිය යුතු වූ එම ෙල්ඛන වල පිටපත් සහ ලියාපදිංචි 
තැපැල් ෙල්ඛන ලදුපත ෙම් සමඟ අමුණා ඇත.   

 
 

2012 ජනවාරි මස 18 වන අද දින 
(අත්සන) 

ෙපත්සම්කරු 


