
 

එස් සී (එෆ් ආර්) අයැදුම් අංක 534/2011 

 

ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව්ට අන්යොයව් ප්රමාද න්දෝෂයක් න්ෙස, 2011.10.24 දිැති එස් සී වින්ශේෂ නිශ්චය 

අංක 2/2011 නිශ්ප්රභා කිරීම න්හෝ විචෙය කිරීම සහතික කරමින් ඉදිරිපත් කිරීම් 

 

උත්තර මන්ත්රී පින ොනෙට් නෙනුනෙන් නෙනී සිටිමින් රැජිණනේ මන්ත්රණ සභාෙ විසින් ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූ 

සිත් ඇඳ ගන් ා සුළු ඉදිරිෙත් කිරීම් මගින්, විරුද්ධ නෙමින්, නිෙැරදි ප්රානද්ශිකයක් න ොමැති වුෙත්,  රාජ්ය 

මන්ත්රණ සභාෙ විසින්, ඔවුන් විසින් අවිධිමත් නලස සිදු කරනු ලැබූ ඔවුන්නේම නිනයෝග ෙනසක තැබීමට 

අධිකරණ බලය තිබිය යුතු අතර, එයට න ේතුෙ  ම්, එෙැනි අවිධිමත් භාෙයක් නිෙැරදි කිරීමට නෙ ත් 

අධිකරණයක් න ොමැති බැවින් ෙ  අතර,  න්හේතු වූ අයුක්තිය නිව්ැරදි කිරීම සඳහා  පූර්ව්න්යන් ෙබා දුන් 

නින්යෝගය නිශ්ප්රභා කිරීමට න්හෝ විචෙය කිරීමට ඔවුන් විසින් අධිකරණ බෙය ඒකඡන්දන්යන් දරණ  

අතරතුර, රාජ්ය මන්ත්රණ සභානේ නෙ ත් කමිටුෙක් විසින් සිදු කල ඔවුන්නේ විනිශ්ෙය සමානලෝෙ ය 

කිරීම සඳ ා, උත්තර මන්ත්රී පින ොනෙට් විසින් ඉදිරිෙත් කල අභියාෙ ා නෙත්සමක් සළකා බැලීමට 

කටයුතු කර ඇත. - අන කුත් සාමි මන්ත්රීන්නේ එකඟතාෙය මත සාමි බ්රවුනි - විල්කින්සන්නේ උෙනද්ශය 

බලන් . (අදාළ නේදයන් ෙර්ණ ගන්ෙමින්, “ඒ“ නලස සළකුණු කරනු ලැබූ විනිශ්ෙයන්හි පිටෙත් අමුණා 

ඇත. අෙධාරණය නකොට ඇත.) 

 

“ අධිකරණ බෙය 

 

මා විසින් ෙැෙසූ ෙරිදි, න්මම මන්ත්රණ සභාව් විසින් ෙබා දුන් පූර්ව් නින්යෝගය නිශ්ප්රභා 

කිරීම න්හෝ විචෙය කිරීම සඳහා ඩු අත්පත් කර ගැනීමට ඔබන්ේ ගරු අධිකරණය සතු 

ව් අධිකරණ බෙය න්පත්සම සඳහා ව් ව්ගඋත්තරකරුව්න් ව්ාද කරන්න්න් ැත. මාන්ේ 

විනිශ්චය තුළ, එම අව්සරය මූෙධර්මය සහ බෙධාරීත්ව්ය ය න්දකම මත නිව්ැරදිව් සිදු 

කර ඇත.  

 

මූෙධර්මය අනුව්, ඔබන්ේ ගරු අධිකරණය න්ව්ත අභියාචය කිරීන්ම් අව්සන් අධිකරණය 

න්ෙස, න්මම සභාව් විසින් සිදු කරනු ෙැබූ පූර්ව් නින්යෝගයක් මත න්හේතු වූ අයුක්තියක් 

නිව්ැරදි කිරීමට බෙය සතු න්ේ. න්ම් සම්බන්ධන්යන් සභාන්ේ අධිකරණ බෙය මත අදාළ 

ව්යව්ස්ථාපිතමය සීමාව්න් න්ොමැති අතර, එබැවින් එහි ප්රකෘති අධිකරණ බෙය බාධා 

න්ොමැතිව් නිදහස්ව් පව්තී.    

 

නකනසේ නෙතත්, නමම සභාෙ විසින් ඔහු න්හෝ ඇය විසින් නුසුදුසු ක්රමන්ේදයකට විෂය ගත 

ව්, පාර්ශව්න්ේ ව්රදක් හරහා න්ොව්, ආරක්ෂිත න්ෙස ව් අව්ස්ථාව්කදී, අභියාෙ ය 

 ැෙත විෙෘත න ොකර  බෙ ෙැ ැදිලි කර ගත යුතු නේ. විනශේෂිත  ඩු කටයුත්තකදී,  

සභාෙ විසින් සිදු කර  ලැබූ නිනයෝගය, එම ඩු කටයුත්ත සඳහාම  ෙබා දුන් තීරණය 

පසු නින්යෝගයක් මගින් නිශ්ප්රභා කිරීම න්හෝ විචෙය කිරීම ප්රශ්කාරී න්ොව් අතර, 

එන්සේ ව්න්න්න් පළමු නින්යෝගය ව්ැරදි සහගත ව්න්න්න් ම්ය. “  

 

1998.12.17 දි ැති විනිශ්ෙය මගින්, 1999.1.15 දි  ලබා දුන් න ේතු සමඟ, රාජ්ය මන්ත්රණ සභානේ  ෙ 

කමිටුෙක් විසින්, රාජ්ය මන්ත්රණ සභානේ 1998.11.25 දි ැති පූර්ෙ විනිශ්ෙය ෙනසක තබමින්, නමම 

කරුණ සම්බන්ධනයන් විභාග කිරීමට සම්බන්ධ වූ ඔවුන්නේ විනිසුරුෙරුන් න ොමැතිෙ, නෙ ස ්

ෙයෙස්ථාපිත කමිටුෙක් මගින්  ැෙත විභාග කිරීමට උෙනදස් ලබා දුනි.    
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ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව්ට අන්යොයව් 2011.10.24 දිැති එස් සී වින්ශේෂ නිශ්චය අංක 2/2011 ප්රමාද 

න්දෝෂයක් බව් ආදර්ශය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ඉදිරිපත් කිරීම් න්ගෞරව්න්යන් යුතුව් සිදු කර ඇත.  

 

ෙරිශීල නේ ෙ සුෙ සඳ ා,  2/2011 විනශේෂ නිශ්ෙය, අදාළ ඉදිරිෙත් කිරීම් සමඟ පිළිනෙලින් නිල් ෙැ ැති 

ෙර්ණනයන් යුතුෙ නෙ ස් මුද්රිත අක්ෂරයන්නගන් යුතුෙ අන්තර් නිනේශ ය කර,  ෙ තින්  ැෙත පිටෙත් 

කර ඇත.   

 

 

උපුටා ගැනීම : 

 

“ ශ්රී ෙංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජව්ාදී ජරජන්ේ න්රේෂ්ඨාධිකරණන්ේ දී 

 

“රජන්ේ හඳුාගත් ඌණ ක්රියාකාරි ව්යව්සායයන් සහ 

ඌණ උපන්යෝජ ව්ත්කම් පැව්රීම සඳහා ෙබා දීමට ව් 

පත“ නලස ශීර්ෂගත වූ 

 

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ  122 (6) ෙ  ෙයෙස්ථාෙ යටනත් 

ෙ  අයැදුනමහි ෙ  කරුණ පිළිබඳෙයි.  

 

 

ඉදිරිනයහි : ආොර්ය ශිරානි ඒ. බණ්ඩාර ායක - අග විනිසුරු 

 ජ් ාධිෙති නීතීඥ පී. ඒ. රත් ායක - නරේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු 

 ෙන්ද්රා ඒක ායක    - නරේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු 

 

 

එස්. සී. වින්ශේෂ නිශ්චය අංක 2/2011 

 

  ගරු නීතිෙති 

නීතිෙති නදොර්තනම්න්තුෙ 

නකොළඹ 12 

 

නීතීඥ :  ගරු නීතිෙති නෙනුනෙන්  අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් ජ් ක් ද සිල්ො ස  න රින්  

  පුල්නල්  

 

අධිකරණය 2011 ඔක්නතෝබර් 24 ෙ  දි  නෙ.ෙ. 11.30 ට රැස් කර  ලදී.  

 

අතිගරු ජ් ාධිෙති විසින් “රජන්ේ හඳුාගත් ඌණ ක්රියාකාරි ව්යව්සායයන් සහ ඌණ උපන්යෝජ ව්ත්කම් 

පැව්රීම සඳහා ෙබා දීමට ව් පත“ නලස ශීර්ෂගත වූ ෙ ත සම්බන්ධිතෙ  ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 122 

(1)(ආ) විධිවිධා  ප්රකාරෙ, ෙ ත් නකටුම්ෙත න ෝ එහි සඳ න් විධිවිධා  ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථාෙ සමඟ 

අසංගත ෙන්නන්ද යන්  පිළිබඳෙ නමම  විනශේෂ නිශ්ෙය සඳ ා ඉදිරිෙත් කරනු ලැබ ඇත. නමම ෙ ත් 

නකටුම්ෙත ජ්ාතික ය ෙත උනදසා  දිසි බෙට  අමාතය මණ්ඩලය විසින් දරණ අනුදැක්ම පිළිබඳෙ අමාතය 

මණ්ඩල නල්කම් විසින් පිටසන් කරනු ලැබ ඇත.     

 



3 

 

ඉදිරිපත් කිරීම් 

 

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 123 (3) ෙ  ෙයෙස්ථාෙ මගින් ොල ය ෙ  ඉ ත සඳ න් ෙ ත් 

නකටුම්ෙත,  ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 122 ෙ  ෙයෙස්ථාෙ ප්රකාරෙ ජාතික යහපත උන්දසා 

හදිසි පතක් බව්ට අමාතය මණ්ඩලය විසින් පිටසන් කරනු ලැබ ඇත. 123 (3) ෙ  

ෙයෙස්ථාෙ ෙ තින්  ැෙත පිටෙත් කර ඇත. : 

 

“ 123. (3) 122 ෙ  ෙයෙස්ථානේ විධිවිධා   සලස්ො ඇති ෙරිදි සට  ක් කර  ලද 

ෙ ත් නකටුම්ෙතක් සම්බන්ධනයන් වූ විට, ඒ ෙ ත් නකටුම්ෙත න ෝ 

ෙ ත් නකටුම්ෙනත් යම් විධිවිධා යක් න ෝ ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථාෙට 

අ නුකූලද ය  සැකයක් නරේෂ්ඨාධිකරණය ෙළ කලන ොත් ඒ ෙ ත් 

නකටුම්ෙත න ෝ ෙ ත් නකටුම්ෙනත් එම විධිවිධා ය න ෝ ආණ්ඩුක්රම 

ෙයෙස්ථාෙට අ නුකූල යයි තීරණය කරනු ලැබුොක් නසේ සලකා 

නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් නම් ෙයෙස්ථානේ (1) ෙ  ස  (2) ෙ  අනු 

ෙයෙස්ථාෙල විධිවිධා  අනුෙ ක්රියා කල යුත්නත්ය. “ 

 

එබැවින් ස  ඒ අනුෙ, ෙ ත් නකටුම්ෙත න ෝ ඒ සඳ ා ෙ  ඕ ෑම ප්රතිොද යක් 

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථාෙ සමඟ අසංගත බෙට න්රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් සැක සහිත න්ෙසට 

කල්පාව්ට ගතන්හොත්,  එතැන් ෙටන් පත් න්කටුම්පත න්හෝ ඒ සඳහා ව් එව්ැනි 

ප්රතිපාද ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව් සමඟ අසංගත බව්ට නිශ්චය කරනු ෙබන්ා න්සේ 

සළකනු ෙැබිය යුතුය.    

 

ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි 9 ෙ  නේදය ප්රකාරෙ ඌණ උෙනයෝජිත ෙත්කම් පිළිබඳ අර්ථ නිරූෙණය අනුෙ, 

රජ්ය ස  නෙෞද්ගලික ය  නදනකොටසම සතු කාණ්ඩ නදනකහිම ඉඩම් ඇතුලත් ෙ , රජ්නේ ඌණ 

උෙනයෝජිත ෙත්කම් ෙෙරා දීම සඳ ා ෙ ත් නකටුම්ෙත විසින් ලබා දීමට කටයුතු කර තිබූ බෙ සට න් නේ. 

ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි නදෙ  ෙර කියවීම අනුෙ, උෙනල්ඛ  11 යටනත් ලැයිස්තුගත එෙැනි ඉඩම්, ඒ අනුෙ 

රජ්ය නෙත ෙෙරා ඇත.   

 

ප්රකාශිත ෙරිදි, ජ් රජ්ය නෙත ෙෙරා දී ඇති ඉඩම්, එ ම්, රජ්ය ස  රජ්ය නෙත ෙෙරා දී ඇති ඉඩම් එෙැනි 

ඉඩම්, රජ්නේ ඉඩම් නලස සඳ න් කරනු ලැනේ. ( නෙරදී කිරීටයට අයත් ඉඩම් නලස) 

 

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 33 (ඩී) ෙයෙස්ථානේ විධිවිධා  ප්රකාරෙ, ජ් රජ්ය නෙත බලය ෙැෙරී ඇති ඉඩම් 

ප්රද්රා ය කිරීනම්දී ඒ සම්බන්ධ ප්රද්රා  ෙත්ර ෙල ස  ෙැෙරුම් ෙත්රෙල රාජ්ය මුද්රාෙ තබා අත්සන් කිරීමට 

ජ් රජ්නේ ජ් ාධිෙතිෙරයාට ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානෙන් එනසේ කිරීමට බලය ෙෙරා ඇත.    

 

ඒ අනුෙ, රජ්නේ නිලධාරීන් රජ්ය නෙනුනෙන් ඉඩම් ෙෙරා දීම ෙයෙස්ථාපිතමය නලස අෙහිර කරනු ලැබ 

ඇත. එබැවින් ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි 2 ෙ  ෙගන්තිය මගින් ලබා දී ඇති ෙරිදි, න තික පුද්ගලයකු 

න ොෙ  ම ා භාණ්ඩාගාර නල්කම්  ට ඉඩම ෙෙරා දීම සඳ ා  ැකියාෙක් න ොමැත.   

 

ෙ නතහි උෙනල්ඛ  II හි ලැයිස්තුගත කර  ලද ව්යව්සායයන් 36 සහිතෙ ෙයෙසායයන් 37 කට අදාළෙ 

තිනබ  ෙ ත් නකටුම්ෙත මගින්, පිළිනෙලින් නෙ ස් ෙළාත් 7 ක පිහිටා ඇති ෙයෙසායයන් 36 හි ඉඩම්ෙල 

නබදා නෙන් කල නකොටස් 77 ක් උෙනල්ඛ  ගත කර ස  රජ්ය නෙනුනෙන් ම ා භාණ්ඩාගාරනේ නල්කම් 

විසින් ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි 2 ෙ  ෙගන්තිය අනුෙ ෙෙර  ලද ඉඩම ඇතුලත් කර ඇත. එබැවින් ෙ ත් 

නකටුම්ෙනතහි උෙනල්ඛ  I යටනත්  ‘ඌණ ක්රියාකාරී ෙයෙසායයක්‘ නලස විස්තර කරනු ලැබූ තනි 



4 

 

ෙයෙසාය  ැර, පත් න්කටුම්පත මූෙධර්ම න්ෙස අතයාව්ශයන්යන් සහ ප්රධා න්ෙස ඉඩම් සමඟ ගනුන්දනු 

න්කන්ර්.       

 

ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි 2 ෙ  ෙගන්තිය යටනත්, විනශේෂනයන් එම ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි II ෙ  

උෙනල්ඛ නයහි දක්ො ඇති ‘ඌණ උෙනයෝජිත ෙත්කම්‘ ශ්රී ලංකා රජ්ය නෙනුනෙන් ම ා භාණ්ඩාගාරනේ 

නල්කම් විසින් ෙෙරා නදනු ලැබූ බෙට ස්ථාෙරය දරයි.  ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි 9 ෙ  ෙගන්තිය අනුෙ, ‘ඌණ 

උෙනයෝජිත ෙත්කම්‘ යනු රජ්යට අයත් ස  නෙෞද්ගලිකෙ අයත් නලස කාණ්ඩ නදකක් ඇතුලත අර්ථ 

නිරූෙ ය කර විග්ර  කරනු ලැබ ඇත.  ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි උෙනල්ඛ  II හි ෙ  ‘ඌණ උෙයෝජි්ත 

ෙත්කම්‘ දිෙයි  තුල පිහිටි නෙ ස් ෙළාත් 7 ක පිහිටා ඇති ෙයෙසායයන් 36 ක ඉඩම් ෙල නබදා දුන් 

නකොටස් 77 ක් ලැයිස්තු ගත කර ඇත.  

 

ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි 3(2)(බී) ෙගන්තිය මගින්, ‘ඌණ උෙනයෝජිත ෙත්කම්‘ හි හිමිකම ලබා ගැනීම සඳ ා 

සුදුසු බලධාරීත්ෙය බලාත්මක කරනු ලැබ ඇති අතර, එහිදී ‘ඕ ෑම නගොඬ ැගිල්ලක්, ස  එෙැනි 

නගොඬ ැගිල්ලක නකොටසක් ෙ  එහි සවිකල නද් න ෝ අනුරූෙ අංගයන් ස  ඒ සඳ ා අයත් ෙ  ඕ ෑම 

නගොඬ ැගිල්ලක් ස  එයට අයත් අනුබද්ධයන් න ෝ එහිම නකොටසක් ෙශනයන් භාර ගන් ා නලස අයැද 

සිටි  බෙට සළක  නකොටසක් ඇතුලත්‘ නලස එකී ඌණ උෙනයෝජිත ෙත්කම විග්ර  නකනර්. එන ත් 

ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි 3(2)(ඒ) ෙගන්තිය යටනත්, ඌණ උෙනයෝජිත ෙත්කම් හි චංචෙ ස  නිශ්ෙල නද්ෙල 

හිමිකම ලබා ගැනීම සඳ ා සුදුසු බලධාරීත්ෙය බලාත්මක කරනු ලැබ ඇත. එන යින්, ‘ඌණ උෙනයෝජිත 

ෙත්කම්‘ නලස ෙයෙසායයන් 36 සළක  කාරණනේදී,  සුදුසු බෙධාරීත්ව්ය විසින් හිමිකම ෙබා ගැනීම 

සඳහා කටයුතු කිරීන්ම්දී,  චංචෙ නද්ෙල අත් රිමින් කටයුතු කර ඇත.  

 

එබැවින්, යන්නත්රෝෙකරණ, ො   ස  අන කුත් ෙංෙල ෙත්කම්, ඕ ෑම බඩු නතොගයන්ද ඇතුලත්ෙ, 

ය ාදී ‘ඌණ උෙනයෝජිත ෙත්කම්‘ නලස සළකනු ලබ  ෙයෙසායයන් 36 හි ෙ  ෙත්කම්, සුදුසු 

බලධාරීත්ෙය විසින් ෙෙරා ගත න ො ැකි අතර, එයින්, එෙැනි ෙයෙසායක ක්රියාත්මක නෙමින් ෙෙති  

ඕ ෑම නමන යුම් ක්රියාෙ / ක්රියාෙන් සම්පූර්ණනයන්ම නිශ්ඵල නකනර  අතර, ස  එයින්, ක්රියාත්මක 

න්ව්මින් පව්ති ඕෑම ව්යාපාරයක් / ව්යාපාරයන් න්ව්ත සම්පූර්ණ උපද්රව්යන් වීම සඳහා න්හේතු න්ේ.  නමය 

තද ෙරුෂ, පීඩාකාරී, අවිඥානික ස  ඉතා දරුණු දුෂ්ට නීතියකට සමා  නේ.     

 

ඉඩම් අත්ෙත් කර ගැනීනම් ෙ නතහි විධිවිධා  ප්රකාරෙ,  ෙඩාත් ෙරීක්ෂාකාරී නලස, ස්ෙභාවික යුක්තිනේ 

මූලධර්මයන් සමඟ අනුකුලතාෙය දක්ෙමින්,  එෙැනි අත්ෙත් කර ගැනීමකින් බලෙෑමකට ලක් වූ 

ොර්ශෙයන්  ට පූර්ෙ දැනුම්දීමක් ලබා නදමින්, ඔවුන්  ට ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 4 ෙ  ෙයෙස්ථාෙ සමඟ 

කියනෙ  105 ෙ  ෙයෙස්ථානේ විධිවිධා  ප්රකාරෙ අධිකරණ බලය ලබා ගැනිම සඳ ා ප්රනේශ වීමට 

අයිතිය නදමින් සකස ්කරනු ලැබූ,  රජ්නේ ෙරමාර්ථයන් සඳ ා රජ්ය විසින් ඉඩම් අත්ෙත් කර ගැනීම සඳ ා 

ෙ   විධිමත් ස  නෙොදු ක්රියා පිළිනෙලක් ෙෙති.  

 

 1990 අංක 2 දරණ ණය අයකර ගැනීම (විනශේෂ විධිවිධා ) ෙ ත‘ ස  ‘1990 අංක 4 

දරණ බැංකු මගින් ණය අයකර ගැනීම (විනශේෂ විධිවිධා ) ෙ ත‘ සඳ ා වූ සංනශෝධ  

අභිනයෝගයට ලක් කරමින් 2003 එස්සී (එස්ඩී) අංක 22 ස  23 දරණ අයැදුම් ෙලට, 

නෙත්සම්කරු ඔහු විසින්ම නෙනී සිටිමින් ඉදිරිෙත් කිරීම් සිදු කල අතර, ඔබනේ ගරු 

අධිකරණනේ ෙස් නදන කුනගන් සමන්විත විනිසුරු මඬුල්ල විසින් එකී සංනශෝධ යන්ට 

ෙ ර නදමින්, ඉන්දියානු නරේෂ්ඨාධිකරණනේ ලබා දුන් විනිශ්ෙයන් කිහිෙයක උෙනද්ශ 

උපුටා දක්ෙමින්,  අන කුත් කරුණු අතරතුර, නිශ්ෙය කර  ලද්නද්; “අධිකරණය විසින් 

තද පරුෂ, පීඩා න්ග න්ද, අගතිගාමී න්ෙස පහර ගසමින්  නීතිය නියම කරමින් 

සාමාය ක්රියාදාමන්යන් බැහැරව් ක්රියාමාර්ග ගැනීන්ම්  මූෙධර්මයයි. “ 
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ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි අරමුණ රජන්ේ හඳුාගත් ඌණ ක්රියාකාරී ෙයෙසායයන් ස  ඌණ උෙනයෝජිත 

ෙත්කම් පව්රා දීම තුලින් ඔවුන්නේ ඵලදායී ෙරිොල ය, කලම ාකරණය න ෝ භාවිතා කිරීනම් විකල්ෙ 

ක්රමනේදයන් තුලින් ඔවුන්නේ පු රුත්ථාෙ ය ත වුරු කිරීමයි. නමය සිදු කරනු ලැබූනේ ජ්ාතික ය ෙත 

සඳ ා ස  නමහි අභිප්රාය වූනේ එකී ෙත්කම් ප්රතිෙු ගත කිරීම තුලින් භාවිතයට ගැනීම ස  

කලම ාකරණ නකොන්ත්රාත්තු ෙලට ඇතුලත් වීමයි. (අෙධාරණය කර ඇත.)      

 

ඉදිරිපත් කිරීම් 

 

හඳුාගත් ය  ෙෙ ය මගින් ප්රනේශ නකනරනුනේ, ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි උෙනල්ඛ  I 

යටනත් ලැයිස්තු ගත කර දක්ො ඇති එකී ඌණ ක්රියාකාරී ව්යව්සායයන් ( නකනසේ වුෙද 

නමම අෙස්ථාෙ ෙ  විට එක් ෙයෙසායයක් ෙමණක් ඇත.) ස   ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි  

ෙයෙසායයන් 36 ක් යටනත් ලැයිස්තු ගත කර ඇති ඌණ උපන්යෝජිත ව්ත්කම් 

සම්බන්ධනයන් පූර්ව් නිශ්චය සිදු කර ඇති බෙ ස  /න ෝ ඒකොර්ශ්වික නතෝරා ගැනීම් සිදු 

කර ඇති බෙත්, සම ර න ලි න ොකල බලධාරීත්ෙය / බලධාරීත්ෙයන් විසින් ඔවුන්නේ 

කැමැත්ත ස  අභිමතය ෙරිදි, කිසිෙකුදු දන් ා විනිවිදභාෙයකින් නතොර ඇගයීම් 

ක්රමනේදයන් මගින් එෙැනි හඳුා ගැනීම් සිදු කර ඇති බෙයි.    

 

ඉඩම් ඇතුළුෙ රජන්ේ ඌණ ක්රියාකාරී ෙයෙසායයන් ස  ඌණ උෙනයෝජිත ෙත්කම් පව්රා 

දීනමහි අරමුණ ප්රකාශ කර ඇත.   

 

නම් සම්බන්ධ රජ්නේ දෘෂ්ටිය ෙන්නන්,  සමාජ්, ආර්ථික ස  නද්ශොලනික යුක්තිය ෙෙත්ො ගැනීම සඳ ා 

සමාජ් ෙගකීමක් ෙශනයන්,  ැකිතාක් දුරට ඵලදායී නලස ආරක්ෂා කිරීම ස  සුරක්ෂිත කිරීම මගින්, 

ෙෙති  සීමාසහිත සම්ෙත් ෙලින් උෙරිම ප්රතිලාභයක් එහි ම ජ් තාෙට ලබා දීම ත වුරු කිරීම රජ්නේ 

කාර්යයන්නගන් නකොටසක් ෙ  අතර එය අෙශයනයන්ම කල යුතු ප්රකෘතිමත් බැඳීමක් ෙ  බෙයි.  රනට් 

ම ජ් තාෙනේ මූලික සුභසාධ ය පිළිබඳ අෙධා ය රඳො ගනිමින්, රජ්ය විසින් ඉඩම් විනේෂ්ඨ ය කර 

ස  ආර්ථික ක්රියාකාරකම් ප්රෙර්ධ ය සඳ ා විශාල නලස අනුමැතීන් ප්රද්රා ය කරනුනේ ම ජ් තාෙ නෙත 

උෙරිම ප්රතිලාභ ත වුරු කිරීනම් අරමුණ සමඟිනි. නමය සිදු කරනු ලබන්නන් ජ්ාතික ය ෙත උනදසාය. 

නකනසේ වුෙද  ෙෙති  සීමාසහිත සම්ෙත් ෙලින් උෙරිම ප්රතිලාභයක් එහි ම ජ් තාෙට ලබා දීම ත වුරු 

කිරීම සඳ ා කටයුතු කිරීම රජ්නේ කාර්යයන්නගන් නකොටසක් ෙ  ෙරිදි වූ එකී බැඳීම සම්ොද ය කිරීම 

සඳ ා අෙසර ලබා න ොනද  ඌණ ක්රියාකාරී ෙයෙසායයන් ස  ඌණ උෙනයෝජිත ෙත්කම් ෙෙති  බෙ 

හඳුා ගනු ෙැබුණි. (අෙධාරණය කර ඇත.)       

 

ඉදිරිපත් කිරීම් 

 

ෙෙති  සීමාසහිත සම්ෙත් ෙලින් උෙරිම ප්රතිලාභයක් එහි ම ජ් තාෙට ලබා දීම ත වුරු 

කිරීම සඳ ා කටයුතු කිරීම රජ්නේ කාර්යයන්නගන් නකොටසක් බෙට ෙ  ප්රකෘතිමත් 

බැඳීමක් නලස දැකීම රජ්නේ දෘෂ්ටිය ෙන්නන්  ම්, කාරණය එය ෙන්නන්  ම්, ඒ සඳ ා 

අනිොර්යනයන්ම කල යුතු නකොටසක් ෙශනයන් අමාතය මණ්ඩලනේ ෙමණ ඉක්මො ය  

අති ම ත් ප්රමාණනේ වියදම් සංක්නෂේෙ කිරීම, ආත්මාර්ථකාමී අනුමා  ෙැඩ කටයුතු 

ෙලින් සිදුෙ  විශාල අලාභයන්, ඓශ්ෙර්යාත්මක ෙැඩසට න් ස  බාහිර අලංකාරනයන් 

යුතු ප්රදර්ශ ශීලී  ාස්තිකාර වියදම් ස  බලය නලලො භාවිතා කිරීම සඳ ා සුපිරි අති 

සුනඛෝෙනභෝගී රථො   ෙැනි අයුක්තිස ගත බාහිර වියදම් සංක්නෂේෙණය කිරීම ස  

ආදායම් එකතු කිරීනම් සඵල ෙරිොල ය ත වුරු කිරීමයි. – ( උදා: නෙත්සනමහි නේද 21 

ස  ඒ සමග සළකුණු කර ඇති නල්ඛ  බලන් .)   



6 

 

 

සමාජ්, ආර්ථික ස  නද්ශොලනික යුක්තිය ෙෙත්ො ගැනීම සඳ ා සමාජ් ෙගකීමක් 

ෙශනයන්,  ැකිතාක් දුරට ඵලදායී නලස ආරක්ෂා කිරීම ස  සුරක්ෂිත කිරීම  සිදු කල යුතු 

 ම්, ෙ ත් නකටුම්ෙත එය විසින්ම, ඒ අයුරින්  ඳුන්ො දීම සිදු කල න ො ැකි අතර, ස  

එයින්, එමගින් සමාජ් ෙගකීම ස  නද්ශොලනික යුක්තිය උල්ලංඝ ය නකනර  අතරම  

නීතිනේ ආධිෙතයයට විරුද්ධෙ සිටීමකි.  

 

උෙ ාසාත්මක නලස ෙට ැනිෙ, රජ්නේ නද්ෙල අෙභාවිතා කල එෙැනි දුර්ජ් යන්ට 

එනරහිෙ නීතිනේ ආධිෙතයය බලාත්මක කිරීම රජ්ය විසින් න ොසළකා  ැර ස  එනසේ 

කටයුතු කිරීමට අනෙොන ොසත්ෙ ඇති බෙ, එසස්ී (එෆආ්ර්) අයැදුම් අංක  ඩුෙ 158/2007 

(ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙ නෙෞද්ගලීකරණය  ඩුෙ),  එස්සී (එෆ්ආර්) අයැදුම් අංක  ඩුෙ 

209/2007 (ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ්  ඩුෙ) ස  එස්සී (එෆ්ආර්) අයැදුම් අංක 

 ඩුෙ 352/2008 (නෙෝටර්ස් එජ්  ඩුෙ)  ෙැනි වූ නරේෂඨාධිකරණනේ නසොයා ගැනීම් 

ප්රකාරෙ ස ාථ නේ.     

 

ඒ අනුෙ, ප්රශ්ණකාරීෙ ඇති ෙ ත් නකටුම්ෙත මගින් ඌණ ක්රියාකාරී ෙයෙසායයන් ස  ඌණ උෙනයෝජිත 

ෙත්කම් නලස ෙර්ග නදකක ෙත්කම් රජයට පව්රා දීමට ප්රතිොද  සළසා ඇත. නමය ආණ්ඩුක්රම 

ෙයෙස්ථානේ 27 ෙ  ෙයෙස්ථාෙ ෙ  රාජ් ය ප්රතිෙත්තිය නමන යවීනම් මුලධර්මයන් සමඟ විනශේෂිතෙ එහි 

27 (2)ආ ස  27(2) ඈ හි ෙ  ෙයෙස්ථාෙන් සමඟ අනුකූලතාෙනයන් යුතු නේ.  නමම ෙයෙස්ථාෙන් මගින්, 

රාජ් ය ප්රතිෙත්තිය නමන යවීනම් මුලධර්මයන් මත ෙද ම්ෙ, රජ්නේ ෙ ත සඳ න් අරමුණු සමඟ 

සම්බන්ධිත නේ. (අෙධාරණය කර ඇත.) 

 

 “ 27 (2) (ආ) -  ජ්ාතික ජ්  ජීවිතනේ සියලු ආයත  විසින් සමාජ්, ආර්ථික  ා 

නද්ශොල  සාධාරණත්ෙය ගුරු නකොට ගන් ා සමාජ් ක්රමයක්  ැකි තාක් 

සාර්ථකෙ ඇති කර ආරක්ෂා කර දීනමන් ජ් තා සුභ සිද්ධිය ෙර්ධ ය 

කිරීම 

 

27 (2) (ඈ) -  රාජ්ය අංශනේ  ා නෙෞද්ගලික අංශනේ ආර්ථික ක්රියාෙලියක් තුලින් ස  

එකී ආර්ථික ක්රියාෙලිය, රනට් සමාජ් අරමුණු  ා නෙොදු අභිෙෘද්ධිය අරභයා 

නමන යවීම ස  සම්බන්ධීකරණය පිණිස නයෝගය ෙ  සැලසුම් ස  

ොල ය නීතිනයන් නියම කිරීනමන් ශීඝ්ර නලස මුළු රට සංෙර්ධ ය 

කිරීම“ 

 

ඉදිරිපත් කිරීම් 

 

රාජ් ය ප්රතිෙත්තිය නමන යවීනම් මුලධර්මයන් එහි සම්පූර්ණත්ෙය නලස සලකා ගත යුතු 

අතර, එහි ෙ  අනු ෙයෙස්ථාෙන් නදක ෙමණක් නෙන් කර හුදකලාෙ නලස න ොනේ.  

 

ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි ප්රතිොද යන් ස  විනිවිදභාවී ක්රියාෙලියකින් නතොරෙ ඒකොර්ශ්වික 

නතෝරා ගැනීනමන් සිදු කල එහි පූර්ව් හඳුා ගැනීන්ම් ක්රියාෙලිය ස  එනසේ බලෙෑමට 

ලක්වූ ොර්ශෙයන්ට ඒ සම්බන්ධනයන් විභාග කිරීමට ෙෙති  ස්ව්භාව් ධර්මන්ේ යුක්තිය 

නින්ෂේධ කිරීම, ෙ තින් උපුටා දක්ො ඇති ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ  27(2)අ, 27(2)ඊ ස  

27(4) අනු ෙයෙස්ථාෙන්හි අරමුණු සමඟ අනුකූලතාෙයක් න ොමැති බෙ ස  එනසේම තද 

පරුෂ, පීඩා න්ග න්ද සහ  අගතිගාමී න්ේ?   
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 “ 27 (2)  - මතු දැක්න්ව් අරමුණුද ඇතුෙත්ව් ප්රජාතාන්ත්රික සමාජව්ාදී සමාජයක් ශ්රී 

ෙංකාන්ව්හි ඇති කිරීමට රජය ඇප කැප වී ඇත්න්ත්ය :- 

 

(අ)  සියලු තැැත්තන්න්ේම මූලික අයිතිව්ාසිකම් සහ න් ව්ැදෑරුම් 

නිදහස සපුරා ලීම; (අෙධාරණය කර ඇත.) 

 

(ඊ) නිෂ්පාදන්ේ, න්බදා හැරීන්ම් සහ හුව්මාරු කිරීන්ම් මාර්ග රජන්යහි, 

රාජය ආයතයන්හි න්හෝ ව්රප්රසාද ෙත් අතන්ෙොස්සක් අන්තහි න්හෝ 

ඒකරාශී න්ොවී සහ මධයගත න්ොවී ශ්රී ෙංකාන්ේ සකෙ ජතාව් 

අතර විසිර ය ධර්මිෂ්ඨ සමාජ ක්රමයක් පිහිටුවීම; (අෙධාරණය කර 

ඇත.) 

 

27 (4) - පරිපාෙය විමධයගත කිරීන්මන් සහ මහජ කටයුතු ව්ෙට සහ පාෙ 

කටයුතු ව්ෙට සෑම අව්ස්ථාව්කම ජතාව් සහභාගි කරව්ා ගැනීන්මන් 

ආණ්ඩුන්ේ ප්රජාතන්ත්රව්ාදී පදම සහ ජතාව්න්ේ ප්රජාතන්ත්රව්ාදී 

අයිතිව්ාසිකම් ද රජය විසින් තහවුරු න්කොට පුළුල් කෙ යුත්න්ත්ය. 

(අෙධාරණය කර ඇත.)  

 

අනු ෙයෙස්ථා 28 (අ), (ඈ) ස  (ඉ) මගින් නිනයෝග නකනරනුනේ: 

 

 28. - අයිතිව්ාසිකම් සහ න්ව්ැදෑරුම් නිදහස ක්රියාත්මක වීමත් භුක්ති විදීමත් 

යුතුකම් හා බැඳීම ඉටු කිරීන්මන් න්ව්න්ව් පැව්තිය න්ොහැක්න්ක්ය. 

එන්හයින්, එය ශ්රී ෙංකාන්ේ සෑම පුරව්ැසියකුන්ේම යුතුකම ව්න්න්න්ය. 

(අෙධාරණය කර ඇත.) 

 

(අ) ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව් සහ නීතිය ආරක්ෂා න්කොට අනුගමය කිරීම 

ද; 

 

(ඈ) න්පොදු න්ේපළ සුරක්ෂිත න්කොට ආරක්ෂා කිරීම ද න්පොදු න්ේපළ අයථා 

පරිදි ප්රන්යෝජයට ගැනීමට සහ ාස්ති කිරීමට එන්රහිව් ක්රියා කිරීම 

ද; 

 

(ඉ) න්සසු අයන්ේ අයිතිව්ාසිකම් සහ න්ව්ැදරුම් නිදහස ගරු කිරීම ද;  

ස  

 

ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි අරමුණු පිළිබඳ ෙරික්ෂණය කිරීනම්දී, එකී ෙ ත් නකටුම්ෙත ඌණ ක්රියාකාරී 

ෙයෙසායයන් සමඟ නමන්ම ඌණ උෙනයෝජිත ෙත්කම් සමඟ ද ගනුනදනු කර  බෙ පැහැදිලිව් දැක ගත 

හැකිය. (අෙධාරණය කර ඇත.)  
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ඉදිරිපත් කිරීම් 

 

ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි අරමුණු ‘හුදු එනසේ කීම‘ න ොනේ. එම ෙත්කම් ඌණ උෙනයෝජිත බෙ 

න ෝ එම ෙයෙසායයන් ඌණ ක්රියාකාරී බෙට ස්ථාෙ ය කිරීම සඳ ා එෙැනි සම්බන්ධිත 

කිසිදු ඇගයුම්ගත සාක්ෂියක් අධිකරණය ඉදිරිනේ ඉදිරිෙත් කර ඇති බෙට ොර්තා න ොමැත.   

 

ඌණ උෙනයෝජිත ෙත්කම් ඉඩම් කාණ්ඩයන් නදකක් සමඟ ගනුනදනු නකනර්.  

 

ෙළමු කාණ්ඩය මගින් දැක්නෙනුනේ, නමම ෙ ත නමන යුම් කිරීමට ෙැමිණීනම් දි ට පූර්ෙනයන්, ෙසර 

විස්සක (20) ක කාලයක් ඇතුලත, රැකියාෙක් උත්ොද ය කිරීම, විනද්ශ විනිමය ඉෙයීම් න ෝ ඉතුරුම්  

න ෝ ම ජ් තාෙට ප්රතිලාභී ආර්ථික ක්රියාකාරකම් අරමුණු කර, පුද්ගලනයකුට ප්රද්රා ය කල රජ්නේ ඉඩම් 

ෙ  අතර,  මුත්, එෙැනි ප්රතිලාභයක් ලැබී න ොමැති බැවින්, ඒ අනුෙ ජ්ාතික ආර්ථිකයට ස  ම ජ්  

ය ෙතට අහිතකර අ ර්ථදායී වී ඇත.   

 

නදෙ  කාණ්ඩය මගින් දැක්නෙනුනේ, නමම ෙ ත නමන යුම් කිරීමට ෙැමිණීනම් දි ට පූර්ෙනයන්, ෙසර 

විස්සක (20) ක කාලයක් ඇතුලත, බදු සම්බන්ධ නීති යටනත් බදු දිරිගැන්වීම් න ෝ ආනයෝජ්  නීති 

මණ්ඩලය යටනත් දිරිගැන්වීම් න ෝ සකස ් කරනු ලැබූ නිනයෝගයන් යටනත් න ෝ කිසියම් රජ්නේ 

ඇෙකරුෙන් යටනත්, සිදු කිරීමට නයෝජිත සම්බන්ධිත නමන යුම් මත ෙද ම්ෙ, පුද්ගලයකු විසින් 

රැකියාෙක් උත්ොද ය කිරීම, විනද්ශ විනිමය ඉෙයීම් න ෝ ඉතුරුම්  න ෝ ම ජ් තාෙට ප්රතිලාභී ආර්ථික 

ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධ ප්රතිඵල ලබා දීනම් ක්රියාෙන් සිදු කිරීම සඳ ා, පුද්ගලනයකුට ප්රද්රා ය කල, එම 

ඉඩනමහි හිමිකාරීත්ෙය පුද්ගලයා සතු ඉඩම් ෙ  අතර,  මුත්, එෙැනි ඉ තින් සඳ න් කල ප්රතිලාභයක් 

ලැබී න ොමැති බැවින්, ඒ අනුෙ ජ්ාතික ආර්ථිකයට ස  ම ජ්  ය ෙතට අහිතකර අ ර්ථදායී වී ඇත.   

 

ඉදිරිපත් කිරීම් 

 

රජ්නේ ඉඩම්, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ ෙයෙස්ථාපිතමය ප්රතිොද යන් ස  ඒ සඳ ා ෙ ො 

ඇති නීති අනුෙ ොල ය නකනර්.  

 

ඉඩම් හිමි පුද්ගලයන් විසින් ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානෙහි නිදන් ගත කරනු ලැබූ මූලික 

අයිතිොසිකම් ෙලට ස  මා ෙ හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ෙ ප්රකාශ නයහි 17 ෙ  ෙයෙස්ථාෙ 

අනුෙ, එහි සඳ න් ෙරිදි  ‘සෑම අන්යකුටම තමන් සතුව් තනිව් පව්ති න්ේපළකට න්මන්ම 

අන්ක් අය සමඟ සමාගන්යන් පව්ති න්ේපළ සඳහා අයිතිය ඇති අතර, කිසිව්කුට 

අත්තන්ෝමතිකව් ඔහුන්ේ න්ේපළ පැහැර ගත න්ොහැකි න්ේ‘ යන් ට යටත්ෙ කටයුතු කල 

යුතුනේ.  

 

ඕ ෑම කාරණයකදී, බලෙෑමට ලක් වූ ොර්ශෙයන්ට ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 4 ෙ  

ෙයෙස්ථාෙ සමඟ කියනෙ  105 ෙ  ෙයෙස්ථානෙහි විධිවිධා  ප්රකාරෙ යුක්තිය සඳ ා 

ප්රනේශ වීමට ස  විභාග කරො ගැනිමට අයිතිය සතු ෙ  අතර, එය ප්රතිනෂේධ ය වී ඇත.  

 

උෙ ාසාත්මක නලස, සතය ෙශනයන්ම ප්රකාශ කරන්නන්  ම්, එෙැනි තත් කාර්ය විභාග 

කිරීම්, නතෝරා ගැනීම සඳ ා වූ ෙැ ැදිලි භාෙනයන් නතොර ක්රියාෙලිය ස  ස්ෙභාෙ ධර්මනේ 

යුක්තිය ප්රතිනෂේධ ය වීම ජ්ාතික ආර්ථිකයට ස  ම ජ්  ය ෙතට අ ර්ථදායී නේ.  ඒ 

සඳ ා ප්රතිවිනරෝධය අක්රීය ෙ  අතර, අන යො යෙ, එෙැනි ආදා  බලාත්මක කිරිම සඳ ා 
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ෙයෙස්ථාපිතමය නිනයෝග බලාත්මක වී න ොමැත. (නෙත්සනමහි 21 ෙ  නේදය ස  

“එක්ස්9“ නලස සළකුණු කල නල්ඛ යන් බලන් .) 

 

තෙදුරටත්,  අක්රීයෙ, අන යො යෙ, එස්සී (එෆ්ආර්) අයැදුම් අංක  ඩුෙ 158/2007 (ශ්රී ලංකා 

රක්ෂණ සංස්ථාෙ නෙෞද්ගලීකරණය  ඩුෙ සම්බන්ධිත),  එස්සී (එෆ්ආර්) අයැදුම් අංක  ඩුෙ 

209/2007 (ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ්  ඩුෙ සම්බන්ධිත) ස  එසස්ී (එෆ්ආර්) අයැදුම් 

අංක  ඩුෙ 352/2008 (නෙෝටර්ස් එජ්  ඩුෙ සම්බන්ධිත)  ෙැනි වූ නරේෂඨාධිකරණනේ 

නසොයා ගැනීම් මත ෙද ම්ෙ, දුර්ජ් යන්ට එනරහිෙ නීතිනේ ආධිෙතයය බලාත්මක කිරීමට 

ස  අන ක් අතට, එම ොර්ශෙයන්ට රජ්නේ ෙත්වීම් ලබා නදමින් ස  රජ්නේ නකොන්ත්රාත්තු 

ප්රද්රා ය කරමින් කටයුතු කිරීම ෙමණක්ම ජ්ාතික ආර්ථිකයට ස  ම ජ්  ය ෙතට 

අ ර්ථදායී නේ.  

 

ඌණ ක්රියාකාරී ෙයෙසායයන් යනුනෙන් අන ක් අතට අද ස් කරනුනේ,  සමාගමක්, ආයත යක් න ෝ 

තත් කාලනේදී ෙැෙති ඕ ෑම ලිඛිත නීතියක් යටනත් න ෝ ඒ මගින් ස්ථාපිත ආයත යක් ෙැනි නසේ වූ එහි 

නකොටස් රජ්ය සතු වූ ස  එෙැනි ෙයෙසායයන්හි සම්භාෙය ෙගකීම් රජ්ය විසින් නගෙ  ලබ  නීතිමය 

අස්ථිත්ෙයක් ෙ  අතර, ස  ජ්ාතික ආර්ථිකයට ස  ම ජ්  ය ෙතට අ ර්ථදායී ෙ  එෙැනි 

ෙයෙසායයන් සම්බන්ධනයන් නබොන ෝ කල් ගතෙ   ඩු කටයුතු සමඟ සම්බන්ධ නේ.   

     

ඉදිරිපත් කිරීම් 

 

ඌණ ක්රියාකාරී ෙයෙසායනයහි අර්ථ විග්ර ය න ොනටල් ඩිනෙනලොෙර්ස් (ලංකා) නෙෞද්ගලික 

සමාගම (HDL) තනිෙ ස  විනශේෂිතෙ අරමුණු කර විනශේෂනයන් සකස් කරනු ලැබ ඇති 

අතර ස   සතය ෙශනයන්ම නමනසේ ස්ථාපිත කිරීමට න ේතු වී ඇත්නත් ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි 

උෙනල්ඛ  1 යටනත් ‘ඌණ ක්රියාකාරි ෙයෙසාය‘ නලස ෙර්ගීකරණය කරනු ලැබ ඇති 

එකම ව්යව්සාය න ොනටල් ඩිනෙනලොෙර්ස් (ලංකා) නෙෞද්ගලික සමාගම (HDL) වීමයි.  

 

හුදු ‘එනසේ කීම‘  න් නෙන්ෙ, න ොනටල් ඩිනෙනලොෙර්ස් (ලංකා) නෙෞද්ගලික සමාගම (HDL) 

ට අදාළ න ේතු සමස්ථය, එය සිදු විය යුතු ආකාරනයන්, නරේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිනේ තබා 

න ොමැති අතර, ස  ඉ ත සඳ න් අර්ථ විග්ර ය මගින් නරේෂ්ඨාධිකරණය මරණීය නලස මුලා 

කරනු ලැබ ඇති බෙ, නමහි ෙ තින් ස  නෙත්සනමහි සඳ න් කරනු ලැබ ඇත. 

(න්පත්සන්මහි 27 සහ 69 ව් න්ේදයන් බෙන්.)  

 

ඉ ත විස්තරය මගින් නෙන්නුම් කරනුනේ, ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි ෙරමාර්ථය සඳ ා ෙත්කම් ස  

ෙයෙසායයන් ෙර්ගකර  ලැබ ස  එමගින්, එෙැනි ෙර්ගීකරණයක් මගින් එකී ප්රතිොද යන් ආණ්ඩුක්රම 

ෙයෙස්ථානේ 12(1) ෙ  ෙයෙස්ථාෙ සමඟ අසංගත ෙන්නන්ද ය  ප්රශ්ය පැ ැඟී ඇත. (අෙධාරණය 

කර ඇත.)  

 

සමා ත්ෙය සඳ ා ඇති අයිතිය සම්බන්ධිත ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 12(1) ෙයෙස්ථාෙ මගින්, ෙැ ැදිලි 

නලස ප්රකාශ කරනුනේ, නීතිය ඉදිරින්ේ සියලුම පුේගෙයන් එක හා සමා බව් ස  නීතිය මගින් සමා  

ආරක්ෂාව් ෙැබීමට හිමිකම් ඇති බව්යි.  (අෙධාරණය කර ඇත.)  
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ඉදිරිපත් කිරීම් 

 

නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ඉ ත සඳ න් විනශේෂ නිශ්ෙය තුල ප්රකාශ කරමින්,  'ප්රශ් යක් 

උද්ගත' වූ  බෙ අවිොදනයන් පිළිනග  ඇත, සතය ෙශනයන්ම, ෙ ත් නකටුම්ෙනත් 

විධිවිධා  ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 12(1) ෙයෙස්ථාෙ සමග අසංගත ෙන්නන්ද යන්  පිළිබඳ 

විනශේෂනයන් සැක සහිත  බෙ සළකා බලා, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 12(1) ෙයෙස්ථාෙ 

නෙන්ො නදමින්, නීතිය ඉදිරින්ේ සියලුම පුේගෙයන් එක හා සමා බව් සහ නීතිය මගින් 

සමා  ආරක්ෂාව් ෙැබීමට හිමිකම් ඇති බව් සඳහන් කරනු ෙැබ ඇත.    

 

ඉ ත ෙරිදි සැකයක් පිළිබඳෙ නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් සැලකිල්ලට නග , ෙ ත් 

නකටුම්ෙනතහි විධිවිධා  ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථාෙ සමඟ අසංගත වීම ඉ ත සඳ න් ප්රශ් ය 

මතු වීමට න ේතු වීද, නරේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිනේ සඳ න් වූ නලස, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 

122 ෙ  ෙයෙස්ථාෙ යටනත් ඉදිරිෙත් කල එකී ෙ ත් නකටුම්ෙත ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 

123 (3) ෙයෙස්ථාෙ මගින් ොල ය ෙ  බෙට නිනයෝග කල ෙරිදි, ඒ මත ෙ ත් 

නකටුම්ෙනතහි මූල ධාතුෙට මූලික ගැටලුෙක් ෙ ෙැෙතීද යන්  මත, එතැන් ෙටන් පත් 

න්කටුම්පත ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාන්ේ 123 (3) ව්යව්ස්ථාන්ේ විධිවිධා  ප්රකාරව් සමස්ථ 

පත් න්කටුම්පත ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව් සමඟ අසංගත බව්ට නින්යෝග කරනු ෙබන්ා න්සේ 

සළකනු ෙැබිය යුතුය.  – 123(3) ෙයෙස්ථාෙ බලන් . :  

   

 

“ 123. (3) - 122 ෙ  ෙයෙස්ථානේ විධිවිධා   සලස්ො ඇති ෙරිදි සට  ක් කර  ලද 

ෙ ත් නකටුම්ෙතක් සම්බන්ධනයන් වූ විට, ඒ පත් න්කටුම්පත න්හෝ පත් 

න්කටුම්පන්ත් යම් විධිවිධායක් න්හෝ ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව්ට අනුකූෙද 

ය සැකයක් න්රේෂ්ඨාධිකරණය පළ කෙන්හොත් ඒ පත් න්කටුම්පත න්හෝ 

පත් න්කටුම්පන්ත් එම විධිවිධාය න්හෝ ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව්ට 

අනුකූෙ යයි තීරණය කරනු ෙැබූව්ාක් න්සේ සෙකා නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් 

නම් ෙයෙස්ථානේ (1) ෙ  ස  (2) ෙ  අනු ෙයෙස්ථාෙල විධිවිධා  අනුෙ 

ක්රියා කල යුත්නත්ය. “ 

 

නීතිනේ ආධිෙතයය ය  ස්ථිරසාර අඩිතාලම මත ෙද ම් සංකල්ෙය ෙ  සමා ාත්මතාෙය, සාධාරණ 

ෙර්ගීකරණය නිනෂේධ කර න ොමැත. අත්තන ෝමතික න ොෙ  ෙර්ගීකරණය ෙලංගු නලස ස  අනුදත් 

නලස සැළකීමට  ැකියාෙ ෙෙති  ස  නමම අරමුණ උනදසා, සාධාරණ නෙ ස්කම මත එෙැනි 

ෙර්ගීකරණයක් නසොයා ගැනීම අෙශය ෙනු ඇත.  රාම් ක්රිෂ්ණ දල්මියාට එදිරිව් විනිසුරු න්තණ්ඩුල්කාර් 

(ඒඅයිආර් (1958) එස්සී 538) නේ ප්රකට තීරණනයහි ප්රකාශ කර ඇති ෙරිදි, ෙර්ගීකරණයක් ෙලංගු වීමට 

 ම් ඒ සඳ ා තෘප්තිමත් කල යුතු නකොන්නද්සි නදකක් ෙෙති  අතර, එය ෙ තින් නියම කර ඇති ෙරිදි නේ.  

 

1. කණ්ඩායමක අන්කුත් අයන්ගන්  න්ව්න් කර ගත හැකි වූ, එකට කණ්ඩායම්ගතෙ 

සිටි  පුද්ගලයින් න ෝ ද්රෙයයන්නගන් සැදුම්ලත් ෙරිදි විනශේෂනයන් නෙන්කර ගන් ා 

සුභාව්න්බෝධ න්ව්ස්කම් මත, ෙර්ගීකරණයක් නසොයා ගත යුතුය, ස  (අෙධාරණය කර 

ඇත.) 

 

2. නෙ ස්කම අරමුණ නෙත සාධාරණභාෙය න ෝ යුක්ති ස ගත සම්බන්ධතාෙය දරා 

සිටිය යුතු ස   ප්රශ් යක ෙයෙස්ථාෙ මගින් ඒ සඳ ා බලෙෑම ලඟා කර ගත යුතුය.     
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ඉ තින් සඳ න් කල නකොන්නද්සි සැලකිල්ලට නග , බුධන් න්චෞේරිට එදිරිව් බිහාර් ප්රාන්තය (ඒඅයිආර් 

(1955) එස් සී 191) හි ඉතා විපුල නලස ෙැ ැදිලිෙ ප්රකාශ කර ඇත්නත්, ෙර්ගීකරණනේ ෙද ම ස  එෙැනි 

ෙර්ගීකරණයක් ෙෙත්ො නග  යානම් බලාත්මකභාෙනේ අරමුණ අතර බැඳියාෙක් අනිොර්යනයන් ෙැෙතීම 

අෙශය බෙයි.  

 

නමහිදී විදයාමා  ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි සන්දර්භය තුල, ප්රශ් යක් බෙට ෙත්ෙ ඇති ඉඩනම් ෙර්ගය 

සම්බන්ධනයන් සිදු කරනු ලැබූ නෙන් නකොට දැක්වීම මත  ෙර්ගීකරණය ෙද ම්ෙ ඇත. එෙැනි ඉඩමක්, 

එක්නකෝ විනශේෂිත අරමුණක් අත්ෙත් කර ගැනීම සඳ ා ලබා දී ඇති, එනසේ සාක්ෂාත් න ොවූ  රජ්නේ 

ඉඩමක්,   ැතන ොත් ලිඛිත නීතියක් යටනත් බදු  ා නෙ ත් දිරිගැන්වීම්  මගින් යම් යම් නිද ස් කිරීම් 

සමග කිසියම් අරමුණක් අත්ෙත් කර ගැනීම සඳ ා ලබා දී ඇති, එනසේ ලඟා කර ගැනීමට අනෙොන ොසත් වූ 

නෙෞද්ගලික ඉඩමකි. 

 

න්ක්. තිම්මප්පාට එදිරිව් අධයක්ෂකව්රුන්න්ේ  මධයම මණ්ඩෙන්ේ සභාපති (ඒඅයිආර් (2001) එස් සී 467) 

හි සමා ාත්මතාෙය සඳ ා ඇති අයිතිය ප්රකාරෙ, ෙර්ගීකරණය සංකල්ෙය සාකච්ඡා කරනු ලබමින්, 

ඉන්දියානු නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබ ඇත්නත්; 

 

“ නීතිය ඉදිරිනේ සමා  නලස සැළකීම ස  ආරක්ෂා කිරීම නිනෂේධ කර  ෙරිසරයකදී 

අතයාෙශයනයන්ම නෙ ස් නලස සැළකීම නීතිනේ අභිනයෝගයකට ලක් වූ විට, 

නරේෂ්ඨාධිකරණය මගින් ලබා නද  නිශ්ෙය සඳ ා ප්රශ් ය ෙන්නන් එය අසමා  නලස 

සැළකීනම් ප්රතිඵලයක්ද යන්  න ොෙ,  ඩු කටයුත්නතහි අරමුණ සමඟ සාධාරණ ස  

යුක්තිස ගත සම්බන්ධයක් දැරීම පිළිබඳ නෙ සක් තිනේද යන් යි. හුදු නෙන් නකොට 

දැක්වීම, සමා  ආරක්ෂාෙ පිළිබඳ ොකය ඛණ්ඩය නිනෂේධ ය කිරීමක් තුල නෙ ස් නලස 

සැළකීමට ප්රමාණාත්මක නලස කටයුතු කල න ො ැකිය. න්මම ව්ාකය ඛණ්ඩය මත ව් 

න්මන්හයුම් සඳහා ආකර්ෂණය ෙබා ගැනීම සඳහා, න්ව්න් න්කොට දැක්වීම න්තෝරා ගැනීම 

සාධාරණ න්ොව් සහ අත්තන්ෝමතික බව් න්පන්වීම අව්ශය ව් අතර; එම් 

ව්යව්ස්ථාදායක දැක්ම තුෙ අරමුණ සම්බන්ධිතව් කිසිදු  විමර්ශ පදමක් මත රඳා 

න්ොපව්ති බව් න්පන්වීම අව්ශය න්ේ. “ (අෙධාරණය කර ඇත.)         

 

ඉන්දියානු සංගමයට එදිරිව් එම්. වී. ව්ලිඅප්පන් (ඒඅයිආර් (1999) එස ් සී 2526) හි ඉන්දියානු 

නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් විනශේෂනයන් සඳ න් කර ඇත්නත්,  

 

“නෙන් නකොට දැක්වීම සෑම විටම නෙ ස් නලස සැළකීම න ොෙ  බෙට නීතිය සකස් කර 

ඇත. යම් විනශේෂිත ප්රතිොද යකින් සකස් කරනු ලැබූ අරමුණ ලඟා කර ගැනීමට සිදු කරනු 

ලැබූ නෙ ස්කම මත ෙද ම්ෙ විමර්ශ   බැඳියාෙක් ෙෙතී  ම්, එෙැනි නෙන් නකොට 

දැක්වීමක් යනු නෙ ස් නලස සැළකීමක් න ොෙ  අතර ස  එමගින් ආණ්ඩුක්රම 

ෙයෙස්ථානේ 14 ෙ  ෙයෙස්ථානෙහි මූලධර්මයන් උල්ලංඝ ය න ොනේ. “  

 

ඉ තින් සඳ න් කල සියලු කරුණු සැලකිල්ලට නග , ප්රශ් යක් බෙට ෙත්ෙ ඇති ෙ ත් නකටුම්ෙත 

මගින් ලඟා කර ගැනීමට සකසා ඇති අරමුණු ස  ඒ මත සකස් කල නෙන් නකොට දැක්වීම අතර විමර්ශ  

බැඳීමක් ෙෙති  බෙට ප්රතයක්ෂ ෙ  අතර, ස  එෙැනි අෙස්ථාෙකදී,  එමගින් ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 

12(1) ෙ  ෙයෙස්ථානෙහි අන්තර්ගත විධිවිධා යන් උල්ලංඝ ය කල න ො ැකිය.  
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ඉදිරිපත් කිරීම් 

 

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 123 (3) ෙයෙස්ථානේ උෙනද්ශ සමඟ අනුකූලතාෙනයන් යුතුෙ, 

නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් එෙැනි මූලික සැකයක් පිළිබඳ කල්ෙ ාෙට නග ,  ඒ මත  මතු 

කරනු ෙැබූ ප්රශ්යක් ප්රතිනෂේධ කිරීම න ෝ අෙසන් කිරීම සඳ ා  එන්සේ සළකා කල්පාව්ට 

ගනු ෙැබූ එව්ැනි සැකයක් දුරු කර හැරීම සඳහා  මතුවූ එෙැනි ප්රශ් යක් සඳ ා පිළිතුරු 

දීමට ස  / න ෝ ආමන්ත්රණය කිරීමට උත්සා  කර තිබුණි.     

 

එෙැනි ප්රශ් යක් මතු කරමින්, නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් සැකය සළකා බැලීමට කටයුතු 

කර, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 123 (3) ෙයෙස්ථානෙන් නිනයෝග කර ඇති ෙරිදි, එම ෙ ත් 

නකටුම්ෙත ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථාෙ සමඟ අසංගත බෙට ඉදිරිෙත් කර  ලදී.  

 

එබැවින්, ඉ තින් සඳ න් මතු වූ ප්රශ් යට පිළිතුරු ලබා දීම, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 123 

(3) ෙ  ෙයෙස්ථානෙහි විධිවිධා යන් අනුදත් න ොෙ  අතර, ස  අන යො යෙ, ආණ්ඩුක්රම 

ෙයෙස්ථානේ  123 (3) ෙ  ෙයෙස්ථානෙහි නිනයෝගය න ොනේ.  

 

ඉ ත සඳ න් කරුණු ෙලට කිසිදු අ ර්ථයකින් නතොරෙ, එම ෙ ත සමඟ ලබා දී ඇති 

උෙනල්ඛ  I ස  II හි ලබා දී ඇති පූර්ව්න්යන් හඳුාගනු ෙැබූ ඒකොර්ශ්වික නතෝරාගත් 

ෙයෙසායයන් ලැයිස්තුනෙහි, නමො ම අයුරකින්, නකනසේ ෙත්,  කිසිදු සුභාෙනබෝධ 

නෙ ස්කමක් න ොමැති බෙ නගෞරෙනයන් ඉදිරිෙත් කර සිටී.  

 

ෙට ැනි නලස, ෙ නතහි උෙනල්ඛ  I ස  II හි, හුනදක් ඒකොර්ශ්වික ස  

අත්තන ෝමතිකෙ ලැයිස්තු ගත කර, පුද්ගල ආලම්භ  ෙරිදි පූර්ෙ  ඳු ාගත්  නලස ස  / 

න ෝ එකක් ෙයෙසායයක් නලස ස  අන ක් 36 ඌණ උෙනයෝජිත ෙත්කම් නලස ඉලක්ක 

කර, කිසිදු විනිවිදභාවී සුභාෙනබෝධයකින් නතොර ක්රියාෙලියකින් එෙැනි නෙ ස්කමක් සිදු 

කර ඇත.  

   

එෙැනි සුභාව්න්බෝධී න්ව්ස්කමක් ස්ථාපිත කිරීම සඳ ා නරේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිනේ කිසිදු 

සාධක, දත්ත, න ෝ ඇගයීම් ෙද මක් පිළිබඳ ොර්තාෙන් නග   ැර දක්ො න ොමැත.  

 

උපහාසාත්මක න්ෙස, එන්සේ කියන්ව්  සුභාව්න්බෝධී න්ව්ස්කමක්, න්හොන්ටල් 

ඩින්ව්න්ෙොපර්ස් (ෙංකා) න්පෞේගලික සමාගම (HDL) තනිව් සහ වින්ශේෂිතව් අරමුණු කර එය 

ඌණ ක්රියාකාරී ව්යව්සායයන් න්ෙස අදාළ කර ගැනීම සඳහා ව් අතර, ප්රතින්ෙෝමව්, උපුටා 

දක්ව්නු ෙැබූ ඉහතින් සඳහන් විනිශ්චන්යහි උපන්ේශ මගින් ප්රකල්පිත කරනු ෙැබූව්ක් 

න්ොන්ේ.  

 

ෙට ැනි නලස, විමර්ශිත සුභාව්න්බෝධ න්ව්ස්කම සහිතව් විධිමත් විනිවිදභාවී ඇගයීම් 

ක්රියාෙලියක් මගින් ඌණ ක්රියාකාරී ෙයෙසායයන් ස  ඌණ උෙනයෝජිත ෙත්කම්  ඳු ාගත 

යුතුෙ තිබුණි; මන්ද යත් එහි ප්රතයක්ෂ න්ව්ස් න්ෙස සැළකීම පව්ති බැවිනි. ( නෙත්සනමහි 

නේද 6 ස  ඒ සම අමුණා ඇති “එක්ස් 2“ නලස සළකුණු කරනු ලැබූ නල්ඛ ය බලන් .)  

 

උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 12(1) ෙයෙස්ථානෙහි විධිවිධා  

ප්රකාරෙ අනුදත් ෙ නතහි ෙ  විනශේෂිත ෙර්ගීකරණය ඉදිරිෙත් කරනු ලැබ ඇත. ඔහු තෙදුරටත් තරනේ 
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ප්රකාශ කර සිටිනුනේ, එහි කිසියම් අසංගතභාව්යක් පව්තින්න්න් ම්, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 15 (7) ෙ  

ෙයෙස්ථානෙහි විධිවිධා  ප්රකාරෙ ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි ප්රතිොද  සඳ ා අෙසර ලබා දී, ඒ සඳ ා සීමා 

කිරීම ලබා දිය යුතු බෙයි. (අෙධාරණය කර ඇත.) 

 

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 15 ෙ  ෙයෙස්ථාෙ මගින් මූලික අයිතිොසිකම් සඳ ා ෙ  සීමා කිරීම් සඳ න් 

කර  අතර, 15 (7) ෙයෙස්ථාෙ මගින් විනශේෂනයන්, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ ෙයෙස්ථා 12, 13(1), 13(2) 

ස  14 යටතට ෙැනට  මූලික අයිතිොසිකම් නමන යවීම ස  අභයාස කිරීම සම්බන්ධනයන් එෙැනි සීමා 

කිරීම් සමඟ ගනුනදනු නකනර්. ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ එකී 15 (7) ෙයෙස්ථාෙ ෙ තින් දක්ො ඇත.    

  

“ 12 ෙ  ෙයෙස්ථානෙන්, 13 ෙ  ෙයෙස්ථානේ (1) ෙ  ස  (2) ෙ  අනුෙයෙස්ථාෙලින් 

ස  14 ෙ  ෙ යෙස්ථානෙන් ප්රකාශ නකොට පිළිනග  ඇති සියලුම මූලික අයිතිොසිකම් 

භුක්ති විදිය  ැක්නක්ද ක්රියාත්මක විය  ැක්නක්ද රාජ්ය ආරක්ෂාෙටද රනට් යථා ෙැෙැත්මද 

ත වුරු කිරීම පිණිසත්, ම ජ්  නසෞඛයය න ෝ සදාොරය ආරක්ෂා කිරීම පිණිසත් 

අ යයන්නේ අයිතිොසිකම්  ා  න් ෙැදෑරුම් නිද ස නිසි ෙරිදි පිළි ගන් ා බෙට ස  ඊට 

නිසි ෙරිදි ගරු කර  බෙට ෙග බලා ගැනීම පිණිසත්, ප්රජාතන්ත්රව්ාදී සමාජයක න්පොදු සුභ 

සාධය සඳහා යුක්ති ස ගතෙ අෙශය දෑ සපුරා ලීම පිණිසත් නීතිනයන් නියම කරනු 

ලැබිය  ැකි සීමා කිරීම් ෙලට යටත්ෙය. නමම අනුෙයෙස්ථානේ කාර්ය සඳ ා ‘නීතිය‘ 

යන් ට ම ජ්  ආරක්ෂාෙ පිළිබඳ තත් කාලනේ අදාළ  ෙ  නීතිය යටනත් සාද  ලද 

නිනයෝගද ඇතුලත් ෙන්නන්ය. “ (අෙධාරණය කර ඇත.) 

 

විදයාමා  ෙ  ෙර්තමා  ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි 'හුනදක් ප්රජාතන්ත්රව්ාදී සමාජයක නෙොදු සුභ සාධ ය 

අෙශයතා'  මුවීම සඳ ා විධිවිධා  අන්තර්ගත ෙ  බැවින්, සීමා කිරීම්, ෙෙතී  ම්,   එම ෙ ත් නකටුම්ෙත 

මගින් අනප්ක්ෂා කල සීමාෙන්, ඉතා ෙ සුනෙන් ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 15 (7) ෙ  ෙයෙස්ථානෙහි 

විධිවිධා  ඇතුලත ෙැෙතිය  ැකිය. නකනසේ නෙතත්, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 12 (1) සමග කිසිදු 

අ නුකූලතාෙක් න ොමැති බැවින්, 15 (7) ෙයෙස්ථානෙහි අදාලත්ෙය තුළට යාමට අෙශය න ොනේ. 

(අෙධාරණය කර ඇත.) 

 

ඉදිරිපත් කිරීම් 

 

උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල්නේ ඉ ත සඳ න් ඉදිරිෙත් කිරීම මගින් සැකයක් 

ෙෙති  බෙ ෙමණක් ත වුරු නේ, සතය ෙශනයන්ම, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 12 ෙ  

ෙයෙස්ථාෙ සමඟ අසංගත වීමක් මත කල්ෙ ාෙට නග , අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් 

විසින් ඉදිරිෙත් කරනුනේ, එව්ැනි අසංගතභාව්යක් ඇති විට පව්ා, ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි 

විධිවිධා යන් ෙ සුනෙන්ම ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 15(7) ෙ  ෙයෙස්ථානේ විධිවිධා  

සමඟ ෙැෙතිය  ැකි බෙයි; එය තීරණය කර න ොමැති, ඒ අනුෙ,  ෙ ත් නකටුම්ෙත ස  එහි 

සමසථ් ක්රියාෙලියම ප්රජාතන්ත්රව්ාදී න්ොව් අෙස්ථාෙක, එක් අනයකුට ෙමණක් හුනදක් 

ප්රජාතන්ත්රව්ාදී සමාජයක නෙොදු සුභ සාධ ය අෙශයතා'  මුවීම සඳ ා රැකෙරණය ලබා ගත 

න ො ැකිය.  

 

ඉහත සඳහන් සැකය සම්බන්ධව් න්රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ව්ඩාත් කල්පාන්ව්න් යුතුව් 

සෙකා බැලීන්මන්, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 123 (3) ෙයෙස්ථානෙහි විධිවිධා  ප්රකාරෙ 

ඉ ත සඳ න් ආදර්ශ ය සිදු කර, පත් න්කටුම්පන්තහි විධිවිධායන් මත කල්පා කර, 
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එය ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව්ට අසංගත බව්ට නිශ්චය ෙබා දීමට ෙයෙස්ථාපිතමය නලස 

නිනයෝග කරනු ලැබීය.    

 

ඉ ත සඳ න් කරුණු ෙලට අ ර්ථයක් සිදු න ොකරමින්, පිළිනෙලින්, ශ්රී ලංකා රක්ෂණ 

සංස්ථාෙ ස  ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් හි එස් සී (එෆ් ආර්) අයැදුම් අංක 158/2007 

ස  209/2007 අයැදුම් ඉදිරිෙත් කල අෙස්ථානේදී, නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ම ජ්  ය ෙත 

ආරක්ෂා කරමින් එකී හිතුෙක්කාර නෙෞද්ගලීකරණයන් නිශ්ප්රභා කරමින්  ැෙත ෙැෙති 

තත්ෙයට ෙත් කරනු ලැබූ අතර, එ මුදු එනසේ සිදු කරනු ලැබූනේ, නම් සම්බන්ධ සියලුම 

අදාළ නල්ඛ  නරේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිෙත් කර  ලැබූනේද ය  ප්රශ්ය මතු කරමින් 

අන්තර් පාර්ශව්යන් විසින් පැමිණිල්ෙක් ඉදිරිපත් කර ඒ සඳහා පරීක්ෂණ පැව්ැත්වීන්මන් 

අතුරුව් පමණක් බව් එමගින් ආදර්ශය කරනු ෙැබීය.   

 

එනසේම, ශ්රී ලංකා ගුෙන් නසේෙය ස  නෂල් ගෑස ්සම්බන්ධ අෙස්ථාෙන්හිදී, රජ්ය විසින් එෙැනි 

හිතුෙක්කාර නෙෞද්ගලීකරණයන්  ැෙත  රො යථා තත්ෙයට ෙත් කිරීම පිණිස අදාළ 

සැළකිය යුතු ොර්ශෙයන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට කටයුතු කර  ලද අතර; එමගින් 

න්හොඳින්ම සහ සැබැවින්ම න්ව්ස් න්ෙස සැළකීමක් සිදුව් බව් ආදර්ශය න්කන්ර්.  

 

එබැවින්, ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි අන්තර්ගත තත්කාර්ය, ඒක ොර්ශ්වික, හිටපු ොර්ශෙයන්නේ 

පුද්ගල ආලම්භ  ක්රියාෙලිය නෙ ස් නලස සැළකීම් සහිත වූ ස , එමගින් සමා ාත්මතාෙය 

ත වුරු කර  ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ  12 (1) ෙයෙස්ථානෙහි විධිවිධා  උල්ලංඝ ය කර 

ස  ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 4 ෙ  ෙයෙස්ථාෙ සමඟ කියනෙ  105 ෙ  ෙයෙස්ථානෙහි 

විධීවිධා  ප්රකාර යුක්තියට ප්රනේශ වීම ප්රතිනශේධ ය කරනු ලැබ ඇත.      

 

න්මම ක්රියාව්ලිය ප්රජාතන්ත්රව්ාදී සමාජයක න්පොදු සුභසාධ අව්ශයතාව්යන් සපුරා න්ොමැති 

අතර, එමගින්, එකී ක්රියාව්ලිය අයුක්තිසහගත, ප්රජාතන්ත්ර වින්රෝධී සහ නීතින්ේ 

ආධිපතයයට පටහැනි න්ේ; සහ ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව් සහ එක්සත් ජාතීන්න්ේ මාව් 

හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව් ප්රකාශය උල්ෙංඝය කර ඇත.   

 

2002 ඔක්නතෝබර් මස නරේෂ්ඨාධිකරණනේ සත් සාමාජික විනිසුරු මඬුල්ලක් විසින් ලබා දුන් 

නිශ්ෙනයහි අදාළ උෙනද්ශ, නෙත්සනමහි 9 ෙ  නේදනයහි සඳ න් කර ඇත.  - ෙරිශීල ය 

සඳ ා (අෙධාරණය කර ඇත.)  

 

 “ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ සමසථ් නිර්මිතය  ර ා දිනෙ  එක් මූලධර්මයක් 

ෙෙතී  ම්, එය නීතින්ේ ආධිපතයය මූෙධර්මය ව් අතර, ආණ්ඩුක්රම 

ව්යව්ස්ථාව් යටන්ත්, නීතින්ේ සීමාව්න් ඇතුෙත රජන්ේ සෑම අංගයකම 

කර්තව්යයන් විශ්ව්ාසව් තහවුරු කර පව්රා න්දනු ෙබන්න්න් අධිකරණ බෙය 

මගින් ව් අතර සහ එබැවින් නීතින්ේ ආධිපතයය අර්ථදායී සහ සඵෙදායී න්ේ. 

– (ඉන්දියානු විනිශ්චයකින් උපුටා න්ග ඇත.) “ 

 

 “ ‘නීතිනේ ආධිෙතයය‘ අෙනේ ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ ෙද ම බෙ න්මම 

අධිකරණන්ේ විනිශ්චයන් කිහිපයකදීම ස්ථිර න්ෙස ප්රකාශ කරනු ෙැබ ඇත.“ 
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 ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාන්ේ මූලික මූෙධර්මයන් පිළිබඳ ඉදිරිපත් කර ඒ. වී. 

ඩින්සයින්ේ ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාන්ේ නීතිය සතය ව්ශන්යන් ගනු 

ෙබන්න්න්, ‘නීතින්ේ ආධිපතයය‘ ට අදහස් තුක් පව්ති බව්යි. ඉන් එකක් 

පහත පරිදි විස්තර කරනු ෙැබ ඇත: 

 

“එයින් අදහස් කරනුන්ේ, පළමු අව්ස්ථාව්, විධිමත් නීතිනේ උසස් බෙ 

න ෝ නරේෂ්ඨ බෙ නිසැකෙම අත්තන ෝමතික බලනේ බලෙෑමට විරුද්ධ 

ස  අත්තන ෝමතිකභාෙය න ෝ විනශේෂ බලය ෙැෙතීම බැ ැර කර  න ෝ 

රජ්නේ නකොටසක් මත ෙැතිරුණු අභිමතානුසාරී බලතල සහිත බෙයි. 

ඉංග්රීසීන් නීතිය මගින් තනිව් සහ නීතිය මගින් පාෙය න්කන්ර්. ...“  

 

 “ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව් ඕෑම අංගයක් සඳහා න්හෝ ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව් 

යටන්ත් ස්ථාපිත අංගයන්ට බාධා න්ොමැති නිදහස් අභිමතය න්හෝ බෙතෙ 

ආන්රෝපණය කර න්ග න්ොමැත. “ 

   

 “  “ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව් තහවුරු කර ගැනීම සහ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා 

“ ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාන්ේ සිේ ව් පරිච්න්ේදන්ේ විධිවිධා ප්රකාරව් සිදු කරනු 

ෙැබූ ගරු ගාම්භීර ප්රකාශයට අනුව්, න්මම ප්රතිපාද ක්රියාන්ව්හි න්යදවීමට අපට 

සිදු න්ේ. “   

 

 

ඌණ ක්රියාකාරී ෙයෙසායයන් ෙට නකනර  අෙස්ථාෙන්හිදී, රජ්ය විසින් ප්රමාද ව් ඩු කටයුතු සමඟ 

සම්බන්ධ වී කටයුතු කර  බෙ උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් ප්රකාශ කර  ලදී. එමගින්,  

එෙැනි  ඩු කටයුත්තක් සහිත අධිකරණ බලය ෙ ත් නකටුම්ෙත මගින් අභයාස කල බෙ, න ෝ අධිකරණ 

බලය අභයාස කිරීනම්දී මැදි ත් වීම් සිදු විය  ැකි බෙක් ඉන් අද ස් න ොකර  බෙ ඉදිරිෙත් කර  ලදී. 

(අෙධාරණය කර ඇත. ) 

 

උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් ටකර්ස් ලිමිටඩ්ට එදිරිෙ ශ්රී ලංකා නෙළඳ නසේො සංගමනේ 

((1970 73 එන්එල්ආර් 313) විනිශ්ෙනේදී, විනිසුරු සිරිමාන්  විසින් ප්රකාශ කරනු ලැබූ අද ස් නකනරහි 

අෙනේ අෙධා ය නයොමු කරනු ලබ  අතර, එහි ෙ ත ෙරිදි සඳ න් නේ.  

 

" එබැවින්,  ැනග  ෙළමු ප්රශ් ය  ම් ලද බෙ කිය  ෙ නත් විධිවිධා  තුළ .... , 

ෙයෙස්ථාදායකය විසින් අධිකරණ බලය ෙැ ැර ගනු ලැබ ඇත. 

 

නමම ප්රශ් ය සමඟ කටයුතු කිරීනම්දී, යනමකු මතකනේ රඳො ගත යුතු ෙන්නන්, 

අධිකරණ විෂය මත ෙැ ැදිලි ප්රසර්ෙණයක් න ොෙෙතී  ම් අධිකරණය විසින් ෙ ත් 

නකටුම්ෙත නකනරහි ෙ ර දීම ප්රමාද කල යුතු බෙයි. 

 

එෙැනි ප්රසර්ෙණයක් තිබුනණ්ද යන්  පිළිබඳ නිර්ණය කිරීමට කටයුතු කිරීනම්දී, යනමකු 

විසින් ෙ නතහි අන කුත් විධිවිධා යන්නගන් හුදකලා නකොට නෙන් නකොට නග  යම් 

විනශේෂිත නකොටසක් නදස බලන් ා නසේ න ොෙ, සමසථ්ය නලස ෙ ත් නකටුම්ෙත විමසිය 

යුතු බෙ මා සිතමි.  මා දරණ මතය ෙන්නන් නමම ප්රශ් ය නිශ්ෙය කිරීනම්දී, නමම ෙ ත් 
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නකටුම්ෙත සුදුසු යයි පිළි ගැනීමට ෙයෙස්ථාදායකනේ සතය අරමුණ ස  ෙරමාර්ථය නදස 

බැලීම අනුදත් බෙයි. “ 

  

උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් තීරණය බලාත්මක කිරීම සඳ ා  ැකියාෙ මත අෙධා ය 

නයොමු කරනු ලැබූ ෙරීක්ෂණය සම්බන්ධිතෙ කටයුතු කල අතර, එම අෙස්ථාෙ ෙ  විට, අධිකරණ බලය, 

ොර්ශෙයන්නේ හිමිකම් ස  ෙගකීම් බලාත්මක කිරීම මත ෙද ම් විය.  (න්සේාධීරට එදිරිව් අල්ෙස් 

න්කොමසාරිස් ((1961) 63 එන්එල්ආර් 313)). නමම ෙරික්ෂණය ෙසුෙ පියදාසට එදිරිව් අල්ෙස් න්කොමසාරිස් 

((1962) 64 එන්එල්ආර් 385)) ස  ජයිෙබ්දින්ට එදිරිව් දනිා උම්මා ((1962) 64 එන්එල්ආර් 419)) 

මගින් ප්රතික්නෂේෙ වූ අතර, එමගින් බලාත්මක කිරීනම් බලය අධිකරණ බලය සඳ ා අතයාෙශය න ොෙ  

බෙ ත වුරු විය.   

 

අෙනේ අධිකරණය විසින් හුධාත් පාකර් සහ සමාගමට එදිරිව් මූර්න්හඩ් ((1909) 8 සීඑල්ආර් 330) හිදී 

අගවිනිසුරු ග්රිෆිත් විසින් ලබා දුන් ප්රනේශය අනුගම ය කර  ලද බෙ, තෙදුරටත් රැජිණට එදිරිව් ලියන්ේ 

((1962) 64 එන්එල්ආර් 313)), ජයිෙබ්දින්ට එදිරිව් දනිා උම්මා (ඉහත) ස  පියදාසට එදිරිව් අල්ෙස් 

න්කොමසාරිස් (ඉ ත) මගින් ඉදිරිෙත් කරනු ලැබ ඇති අතර, එම අධිකරණ බලය ෙ ත ෙරිදි අර්ථ 

නිරූෙණය කර ඇත.  

 

“ ...... ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 71 ෙගන්තිනයහි භාවිතා කර ඇති “ අධිකරණ බලය “ 

ය  ෙෙ  මගින් අද ස් කරනුනේ සැම ෙරමාධිෙතයය  අධිකාරියක් විසින්ම එහි විෂයයන් 

අතර න ෝ එය ස  එහි විෂයයන් අතර මත නේදයන් තීරණය කිරීනම්දී, එය ජිවිතය, 

නිද ස න ෝ නද්ෙල සම්බන්ධ අයිතියක්ද යන්  සළකා බැලීම  අනිොර්ය අෙශයතාෙයක් 

ෙ  බලයක් බෙයි. “      

 

නමම ස්ථාෙරය, කරිඅප්පර්ට එදිරිව් වින්ේසිංහ ((1967) 70 එන්එල්ආර් 49) මගින් නෙ ස් වූ අතර, එහිදී 

අගවිනිසුරු ග්රිෆිත්නේ නිරීක්ෂණයන් සම්බන්ධ කරමින්, විනිශ්ෙය මණ්ඩලය විසින් ෙ ත අද ස් දරණ ලදී. 

 

“ අදාළ  ඩු කටයුත්නතහි නිශ්ෙය ලබා දීම සඳ ා අෙශය  නමො ොද යන්  පිළිබඳ 

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථාපිත නීතිය විෂය තුල රැදීම බුද්ධිමත් න ොෙන්නන්, මණ්ඩලය විසින් 

දරණ මතය වී ඇත්නත්, ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි ලක්ෂණයන් ප්රජ්ා අයිතිය අහිමි වීම පිළිබඳ 

ෙ තක් න ෝ නෙන ස ස  දණ්ඩ ය පිළිබඳ ෙ ත් නකටුම්ෙතක් න ොෙ  බැවින්,   

"ෙයෙස්ථාදායක ස්ෙරූෙනයන් ොර්ලිනම්න්තුනේ අධිකරණ බලය අභයාස කිරීම" නලස 

විස්තර කර ඇති, එනසේ දැ ටමත් දක් ට ලැනබ , එනසේ තිනබ  විනශේෂිත ලක්ෂණයන් 

නලස ආනරෝෙණය කර දැක්වීම අෙශය න ොෙ  බැවිනි.  “  

 

ඉ ත සඳ න් කරුණ මත ෙද ම්ෙ, විදයාමා  වූ ෙර්තමා  ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි අධිකරණ බලය අභයාස 

කිරිම සඳ ා ලබා දී ඇති විධිවිධා යන් න ෝ ඌණ ක්රියාකාරී ෙයෙසායයන් සම්බන්ධිතෙ අධිකරණ බලය 

අභයාස කිරීම සඳ ා මැදි ත් වීමක් න ෝ අන්තර්ගත න ොෙ  බෙ ෙැ ැදිලිෙ දෘශයමා  නේ.   

 

 

ඉදිරිපත් කිරීම් 

 

ව්ැදගත් න්ෙස සහ අදාළ ව් න්ෙස ඉතාමත් උචිත පරිදි සටහන් කර ගත යුතු ව්න්න්න්, 

අතින්ර්ක න්සොලිස්ටර් ජරාල් විසින් ඉහත උපුටා දක්ව් ෙද අධිකාරීන්,  1978 ආණ්ඩුක්රම 
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ව්යව්ස්ථාව් බොත්මක කිරීමට පූර්ව්න්යන් වූ අධිකාරින් බව් සහ ඒ සම්බන්ධ අර්ථ 

නිරූපණයන් න්රේෂ්ඨාධිකරණන්ේ සත් සාමාජික විනිසුරු මඬුල්ෙක් විසින් 2002 

ඔක්න්තෝබර් මස ෙබා දුන් නිශ්චයන් බව්ත්ය.     

 

ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි II උෙනල්ඛ ය ‘ඌණ ක්රියාකාරී ෙයෙසායයන්‘ නලස නියම කර 

තිබුණද, ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි I උෙනල්ඛ නයහි න ොනටල් ඩිෙනලොෙර්ස් (ලංකා) 

නෙෞද්ගලික සමාගම (HDL) නලස, එක් සමාගමක  මක් ෙම ක් විනශේෂිතෙ ලැයිස්තු ගත 

කර තිබුණි. එබැවින්, සතය නලස ස  ෙෙත් ා තත්ෙය අනුෙ, ෙැෙති එකම ෙයෙසාය එය වූ 

අතර, එය ව්යව්සායයන් න ොනේ.  

 

අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් ඉදිරිෙත් කල ඉ තින් සඳ න් කරුණ මගින් 

නරේෂ්ඨාධිකරණයට තව්දුරටත් සැකයක් සළකා බැලීමට ඇති බෙ සතය ෙශනයන්ම ස  

තෙදුරටත් න ේතු සාධක මගින් ශක්තිමත් ෙ  අතර,  එමගින් අධිකරණ බලය අභයාස 

කිරීමට ෙයෙස්ථාදායකය මැදි ත් ෙ  බෙට ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි විධිවිධා  තුලය ෙන්නන්ද 

ස   / න ෝ ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව් තුෙ මුල් බැසගත් කාරණය ෙ  ෙයෙස්ථාදායකය විසින් 

අධිකරණ බලය අන්සතු කර තිනේද යන්  ශක්තිමත් නේ.   

 

ඉහත සඳහන් කරුණු මගින් න්රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තව්දුරටත් පව්ති සැකය සම්බන්ධව් 

ව්ඩාත් කල්පාන්ව්න් යුතුව් සෙකා බැලීන්මන්, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 123 (3) 

ෙයෙස්ථානෙහි විධිවිධා  ප්රකාරෙ, පත් න්කටුම්පන්තහි විධිවිධායන් මත කල්පා කර, 

එය ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව්ට අසංගත බව්ට නිශ්චය ෙබා දීමට ෙයෙස්ථාපිතමය නලස 

නිනයෝග කරනු ලැබීය.    

 

අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් ඉදිරිෙත් කල ඉ තින් සඳ න් කරුණ මගින් 

ආදර්ශය කරනුන්ේ, න්රේෂ්ඨාධිකරණන්ේ සත් සාමාජික විනිසුරු මඬුල්ෙක් මගින් 2002 

ඔක්න්තෝබර් මස ෙබා දුන් නිශ්චයන් අනුව්, 1978 ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාන්ව්න් අර්ථ 

නිරූපණය කෙ විධිවිධා ප්රකාරව් තහම් කරනු ෙැබූ, රජන්ේ එක් අංගයක් විසින් රජන්ේ 

තව්ත් අංගයක් සතු බෙය අන්සතු කිරීම සහ / න්හෝ පැව්රීම සහ / න්හෝ  පැහැර ගැනීම  සිදු 

කර ඇතිද ය සැකය න්රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් සළකා බෙ බව්යි. නෙත්සනමහි 10 ෙ  

නේදනයහි ඒ සම්බන්ධෙ සඳ න් කරුණු ෙරිශීල ය සඳ ා  උපුටා දක්ෙනු ලැබ ඇත.  

 

 “එබැවින්, ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාන්ව්හි සහ න්ේශපාෙ යායයන්හි සියලුම 

සමෘේධිමත් න්කොටස්, ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාන්ේ අදාළ ව්ගන්තීන්හි 

නිරූපණයන් මත, ඒ සම්බන්ධව් ප්රකාශ කෙ හැකි ව්න්න්න්, ආණ්ඩුක්රම 

ෙයෙස්ථාෙ මගින් එක් අංගයක් මත ආනරෝෙණය කරනු ලැබූ ඕ ෑම 

බලයක් රජ්නේ නෙ ත් අංගයක් නෙත මාරු කිරීමට න ෝ රජ්නේ එම 

අංගනයන් අත් ැර දැමීමට න ෝ ඉෙත් කිරීමට න ො ැකිය ස  එෙැනි 

ෙැෙරුමක්, අත්  ැර දැමීමක්, න ෝ ඉෙත් කිරීමක් ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 

3 ෙ  ස  4 ෙ  ෙයෙස්ථාෙන් එකට ගත් කල කියනෙ  ෙරිදි එකඟවිය 

න ො ැකි ෙරමාධිෙතයනේ “අන්සතු කිරීමක් “ විය  ැකිය.“ 

 

 “ ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථාෙ එය විසින්ම දරා ගැනීමට  ම්, සෑම අංගයක් 

න්ව්තම ආන්රෝපණය කර ෙද බෙයට සම්බන්ධන්යන්, රජන්ේ අංග තු 
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අතර සිදුව් පහර ගැසීම්හි සමබරතාව්ය අව්ශයන්යන්ම පව්ත්ව්ා ගැනීමට 

කටයුතු කර ෙෙත්ො ගත යුතුය.“ 

 

 “ ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථාෙ විසින් රජ්නේ එක් අංගයක් නෙත ආනරෝෙණය 

කර  ලද බලය, එෙැනි බලයක් අන ක් අංගයකට ෙැෙරීනම්දී; න ෝ අත් 

 ැර දැමීනම්දී න ෝ ඉෙත් කිරීනම්දී, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 3 ෙ  ස  4 

ෙ  ෙයෙස්ථාෙන් එකට ගත් කල කියනෙ  ෙරිදි එකඟවිය න ො ැකි 

ෙරමාධිෙතයනේ “අන්සතු කිරීමක් “ විය  ැකිය.“ 

 

 රජ්නේ එක් අංගයක් නෙත ෙෙති  ෙයෙස්ථාපිත බලය අන කුත් අංගයට 

සම්බන්ධෙ  ෙරීක්ෂා කර අභයාස කර, සෑම අෙසථ්ාෙකම ස  අෙශය 

අෙස්ථාෙන්හිදී ම ජ් තාෙනේ විශ්ොසය තුල නසොයා බලා අභයාස කල යුතු 

නේ. න්මය වී සංකල්පයක් න්ොන්ේ. මහජ නීතින්ේ මූලික තර්කය 

ව්න්න්න් බෙය විශ්ව්ාසය තුෙ රඳා පව්ති බව්යි. එංගෙන්තන්ේ පරිපාෙ 

නිතින්ේ පර්යාන්ෙෝකය විසින් බෙය ප්රද්රාය කිරීම තුෙ ගමය ව් 

‘විශ්ව්ාසය‘ පහත පරිදි ප්රකාශ කර ඇත: 

 

 ‘ මහජ පරමාර්ථ උන්දසා ප්රද්රාය කර ව්යව්ස්ථාපිත බෙය 

විශ්ව්ාසය මත ප්රද්රාය කර අතර, එය නිසැකන්යන්ම - එමගින් 

කියන්ව්න්න්න්, එය භාවිතා කිරීමට ව්ෙංගු ව්න්න්න්, අදහස් කර ෙද 

අනුමා කිරීම ප්රද්රාය කර ෙද කල්හි එය පාර්ලින්ම්න්තුව් සමඟ 

නිව්ැරදි පිළින්ව්ෙ සහ අයිතිය අනුව් සිදු කෙ විට පමණකි.“  – (පරිපාෙ 

නීතිය - 8 ව් මුද්රණය, 2000 - එච්. ඩබ්. ආර්. න්ේන්ඩ් මහ සී. එෆ.් 

න්ෆෝසිත්, පිටු අංක 356)“       

 

 

ඉ ත සඳ න් කරුණු ෙලට අ ර්ථයකින් නතොරෙ, නෙත්සනමහි විස්තරාත්මකෙ සඳ න් කර 

ඇති ෙරිදි,  න ොනටල් ඩිනෙනලොෙර්ස් (ලංකා) නෙෞද්ගලික සමාගම (HDL) ට අදාළ සාධක 

සමසථ්යම නරේෂ්ඨාධිකරණය  මුනේ ඉදිරිෙත් කර න ොමැති බෙ ඉදිරිෙත් කර ඇත.  – 

(න්පත්සන්මහි 27 සිට 69 දක්ව්ා න්ේදයන් බෙන්.) 

 

සතය ෙශනයන්ම, න ොනටල් ඩිනෙනලොෙර්ස් (ලංකා) නෙෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙසා 

දැමීම සඳ ා, නෙත්සම්කරු විසින් 2006 න ොෙැම්බර් මස 17 දි ැතිෙ ඩී. සී. නකොළඹ  ඩු 

අංක 217/ සීඕ නලස ෙසා දැමීම සඳ ා ෙ  නෙත්සමක් නගොනු කරනු ලැබ ඇත.  

 

ගරු නීතිෙති විසින්  ඒ සම්බන්ධනයන් විනරෝධතාෙය ඉදිරිෙත් කරනු ලැබ, නතෙ  

ෙගඋත්තරකාර මුදල් අමාතයාංශනේ නල්කම් විසින් දන්ෙනු ලැබ, ෙළෙ  ෙගඋත්තරකාර 

මුදල් අමාතයෙරයා  ර ා 2007.1.21 දි ැතිෙ අමාතය මණ්ඩල සංනද්ශයක් නයොමු කර  

ලැබූ අතර, එමගින්,  න ොනටල් ඩිනෙනලොෙර්ස් (ලංකා) නෙෞද්ගලික සමාගම (HDL) 

ප්රතිෙු ගත කිරීනම්  ැකියාෙක් න ොමැති  ම්, න ොනටල් ඩිනෙනලොෙර්ස් (ලංකා) 

නෙෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙසා දැමීම අනුමත කර  ලැබූ 2005.7.11 දි ැති අමාතය 

මණ්ඩල සංනද්ශය මත ෙද ම්ෙ ඒ සඳ ා ලබා දුන් තීරණය මර්ධ ය කරමින්,  න්හොන්ටල් 
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ඩින්ව්න්ෙොපර්ස් (ෙංකා) න්පෞේගලික සමාගම (HDL) ව්සා දැමීමට විරුේධ න්ව් අතරතුර, 

විකල්පයක් න්ෙස න්හොන්ටල් ඩින්ව්න්ෙොපර්ස් (ෙංකා) න්පෞේගලික සමාගම (HDL) 

ප්රතිව්ුහගත කිරීන්ම් හැකියාව් පිළිබඳව් අධිකරණය න්ව්ත හඟව්ා, සාධය කල  ැකි ද යන්  

විමසීමට කටයුතු කරනු ලැබිය. (නෙත්සනමහි 60 ෙ  නේදය ස  එයට අමණා ඇති 

“එක්ස්31“ නලස සළකුණු කල නල්ඛ යන් බලන් .) 

   

එබැවින්, නෙත්සනමහි ෙඩාත් ෙැ ැදිලි නලස සකස් කර ඇති අන්දමට, න්හොන්ටල් 

ඩින්ව්න්ෙොපර්ස් (ෙංකා) න්පෞේගලික සමාගම (HDL) න්ව්නුන්ව්න් රජය විසින්  ෙබාගත් 

අත්තිකාරම් මුදල් ැව්ත න්ගවිම සඳහා ව්ර්ෂ 02 ක කාෙයක් න්හොන්ටල් ඩින්ව්න්ෙොපර්ස ්

(ෙංකා) න්පෞේගලික සමාගමට (HDL) ෙබා න්දමින්, 3 ෙ  ෙගඋත්තරකාර ම ා 

භාණ්ඩාගාරනේ නිනයෝජ්ය නල්කම්නේ අනුදැනුම ඇතිෙ, අතිනර්ක නසොලිසට්ර් ජ් රාල් 

විසින් ලබා දුන් 2011.5.10 දි ැති ලිපිනේ සන්දර්භය තුල (නෙත්සනමහි 62 ෙ  නේදය ස  

එයට අමුණා ඇති “එක්ස්36“ නලස සළකුණු කළ නල්ඛ යන් බලන් .),  ඩී. සී. නකොළඹ 

 ඩු අංක 217/ සීඕ අයැදුම් මත ස  2007 අංක 7 දරණ සමාගම් ෙ නත් “එක්ස්“ 

ෙරිච්නේදය යටනත් න්හොන්ටල් ඩින්ව්න්ෙොපර්ස් (ෙංකා) න්පෞේගලික සමාගම (HDL) 

ප්රතිව්යහගත කිරිම සඳ ා (නෙත්සනමහි 69 ෙ  නේදය ස  එයට අමුණා ඇති “එක්ස්38“ 

නලස සළකුණු කළ නල්ඛ යන් බලන් .) 2011.11.8 දි ැතිෙ නගොනු කරනු ලැබූ ෙසු 

අයැදුම එච් සී (ඩේ පී) 52/2011/සීඕ මත කටයුතු කරමින් න ොනටල් ඩිනෙනලොෙර්ස් (ලංකා) 

නෙෞද්ගලික සමාගම (HDL) ෙසා දැමීම සඳ ා අධිකරණය විසින් අභයාස කර  ලැබූ 

අධිකරණ බලය අනුෙ සළකා බැලීනම්දී,  නතෙ  ෙගඋත්තරකරු ඇතුළුෙ රජ්ය ස  රජ්නේ 

නිලධාරින්, න්හොන්ටල් ඩින්ව්න්ෙොපර්ස් (ෙංකා) න්පෞේගලික සමාගන්මහි (HDL) ව්ර්තමා 

මූෙය ආපදාව්ට  න්හේතු විය.     

 

2011.11.8 දි ැති විනශේෂ නිශ්ෙය මත ෙද ම්ෙ අෙොදයට ලක් කරනු ලැබූ නමම ෙ ත් 

නකටුම්ෙත සඳ ා ොර්ලිනම්න්තුනේ අනුමැතිය 2011.11.9 දි ැතිෙ ලබා දීමට නෙර, 

නෙත්සම්කරු විසින්, විධිමත් සහ න්පොදු ක්රියාව්ලිය යටන්ත් න්හොන්ටල් ඩින්ව්න්ෙොපර්ස් (ෙංකා) 

න්පෞේගලික සමාගම (HDL) ප්රතිව්ුහගත කිරීම පිළිබඳෙ නීතිමය ෙශනයන්, ඔහුනේ 

සමාගම ෙ  කන්සල්ටන්ට් 21 ලිමිටඩ්  ර ා  2007 අංක 7 දරණ සමාගම් ෙ නත් “එක්ස්“ 

ෙරිච්නේදය යටනත් ොණිජ් ම ාධිකරණනයහි නගොනු ගත කල එච් සී (සිවිල්) ඩේ පී  

52/2011/සීඕ අයැදුම මතුනයහි, 2010.3.31 දින න් අෙසන් ෙර්ෂය සඳ ා  න ොනටල් 

ඩිනෙනලොෙර්ස් (ලංකා) නෙෞද්ගලික සමාගනමහි (HDL)  ගිණුම් විස්තර 2011.11.4 දි ැතිෙ 

ලබා නග , ස  ඒ සම්බන්ධෙ 2011.11.8 දි ැතිෙ එම විගසම, න ොෙමාෙම  ෙ ෙ  

ෙගඋත්තරකාර ොර්ලිනම්න්තුනේ කථා ායක නෙත දැනුෙත් කරනු ලැබ, ඔහු විසින් ෙ ත් 

නකටුම්ෙත සමඟ ඉදිරි කටයුතු සිදු කර නග  යාමට ප්රථම ඔහුෙ  දැනුෙත් කිරීමට කටයුතු 

කරනු ලැබ ඇත. (නෙත්සනමහි 69 ෙ  නේදය ස  එයට අමුණා ඇති “එක්ස්38“ ස  

“එක්ස්39“ නලස සළකුණු කළ නල්ඛ යන් බලන් .)    

 

‘1990 අංක 2 දරණ ණය අයකර ගැනීම (විනශේෂ විධිවිධා ) ෙ ත‘ ස  ‘1990 අංක 4 

දරණ බැංකු මගින් ණය අයකර ගැනීම (විනශේෂ විධිවිධා ) ෙ ත‘ සඳ ා වූ සංනශෝධ  

අභිනයෝගයට ලක් කරමින්, ෙස් නදන කුනගන් සමන්විත විනිසුරු මඬුල්ලක් ඉදිරිනේ නෙනී 

සිටිමින්,  2003 එස්සී (එසඩ්ී) අංක 22 ස  23 දරණ අයැදුම් ෙලට, නෙත්සම්කරු ඔහු විසින් 

මැදි ත්ෙ ඉදිරිෙත් කිරිම් සිදු කරමින් කටයතු කල අතර, එහිදී ඉන්දියානු නරේෂ්ඨාධිකරණය 

විසින් ලබා දුන් විනිශ්ෙයන් කිහිෙයක උෙනද්ශ උපුටා දක්ෙමින්  අන කුත් කරුණු 

අතරතුර, නිශ්ෙය කර  ලද්නද්; “අධිකරණය විසින් තද පරුෂ, පීඩා න්ග න්ද, අගතිගාමී 
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න්ෙස පහර ගසමින්  නීතිය නියම කරමින් සාමාය ක්රියාදාමන්යන් බැහැරව් ක්රියාමාර්ග 

ගැනීන්ම් මූෙධර්මයයි. “  

 

 

ෙ ත් නකටුම්ෙත ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ ද තුන් ෙැනි සංනශෝධ ය මගින්  ඳුන්ො දුන් සංෙෘත 

ලැයිස්තුෙ තුළ කරුණක් ෙ  ජ්ාතික ප්රතිෙත්තිය, සමඟ කටයුතු කළ බෙ අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් 

විසින් ඉදිරිෙත් කරනු ලැබීය.   

 

ෙලාතට අදාළ ෙ  නීති  බලාත්මක කිරිම සඳ ා ෙළාත් සභා ස්ථාපිත කිරීනම් විධිවිධා  සකස් කරනු ලැබූ 

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ ද  තුන් ෙ  සංනශෝධ නයහි,  සංෙෘත ලැයිස්තුනෙහි ඇතුලත් කිසිදු කරුණක් 

සම්බන්ධනයන් ෙයෙස්ථාපිත නීති සකස් කිරීනම් බලය එෙැනි ෙළාත් සභා සඳ ා න ොමැති බෙ ෙැ ැදිලිෙ 

නියම කර ඇත. ඒ අනුෙ, සියලුම විෂයයන් ස  ක්රියාෙන් සඳ ා ජ්ාතික ප්රතිෙත්තියට අදාළ ෙයෙස්ථාපිත 

බලය මධයම රජ්යට අයිති නේ.     

 

ෙර්තමා  ෙ ත් නකටුම්ෙත සංෙෘත ලැයිසත්ුෙ තුළ කරුණක් ෙ  ජ්ාතික ප්රතිෙත්ති ගැ  කියනෙ  

න යින්, ඒ සඳ ා ොර්ලිනම්න්තුෙට බලය සතුෙ  අතර, ස  නීති සම්ොද ය කිරීමට  ැකියාෙ සහිත නේ. 

 

ඉ ත සඳ න් වූ සමස්තය සලකා බැලීම අනුෙ, එය, ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි විධිවිධා  කිසිෙක් ආණ්ඩුක්රම 

ෙයෙස්ථානේ විධිවිධා යන් සමඟ අ නුකූල න ොෙ  බෙ පැහැදිලි න්ේ. (අෙධාරණය කර ඇත.) 

 

ඉදිරිපත් කිරීම් 

 

දෘශයමා ය  ෙෙ ය භාවිතා කිරීනමන් එමගින් න්පනී යන්න්න්, අතිනර්ක නසොලිස්ටර් 

ජ් රාල් විසින් සිදු කරනු ලැබූ ඉදිරිෙත් කිරිම් සැලකිල්ලට ගනු ලැබීනමන්, 

නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් කල්ෙ ාෙට ගනු ලැබූ සැකය ස  / න ෝ ප්රග ණය නිශ්චිතය 

සමඟ නිසැකව්ම පැහැදිලි න්ොව්  මුදු, හුදු ෙැ ැදිලි බෙට න්පන්නුම් න්කන්ර න ෝ 

දැක්නෙ  බෙ ප්රමාණෙත් ෙරිදි ආදර්ශ ය නකනර්; ඒ මගින්, පත් න්කටුම්පත ආණ්ඩුක්රම 

ව්යව්ස්ථාව් සමඟ අසංගත බව් නිශ්චය කිරීම සිතා ගැනීමට නින්යෝග කරනු ෙැබ ඇති බව්යි.  

 

නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථාෙ සමඟ අසංගත බෙට කල්ෙ ාෙට ගනු ලැබූ 

ප්රග ණය ස  සැකය, විනශේෂිතෙ ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 13 ෙ  සංනශෝධ ය සමඟ, 

අන යො යෙ, රජ්ය ස  නෙෞද්ගලික ඉඩම් නදෙර්ගනයහිම හිමිකාරිත්ෙය පිළිබඳෙ, ඉ තින් 

සඳ න් කරුණු මගින් ප්රමාණෙත්ෙ ආදර්ශ ය නකනර්.    

 

ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි ෙ  උෙනල්ඛ  I ස  II හි ලැයිස්තුගත කරනු ලැබූ ෙයෙසායයන් 37 

කට අදාළෙ, පිළිනෙලින්, නෙ ස් ෙලාත් 7 ක පිහිටා තිනබ  ව්යව්සායයන් 36 ක නෙන් 

කරනු ලැබූ ඉඩම් නකොටස් 77 ක් උෙනල්ඛ  ගත කර ස  රජ්ය නෙනුනෙන් ම ා 

භාණ්ඩාගාරනේ නල්කම්නේ හිමිකාරිත්ෙය සහිත ඉඩම් ඇතුලත්ෙ ෙ ත් නකටුම්ෙත 

නිර්මිතය. එබැවින්, පත් න්කටුම්පත අව්ශයන්යන්ම සහ ප්රධා ව්ශන්යන් ඉඩම් සම්බන්ධව් 

ගනුන්දනු න්කන්ර්.     
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එකී ඉඩම් ෙ ත සඳ න් ෙරිදි පිළිනෙලින් ෙලාත් 7 ක පිහිටා ඇත.  

 

 බස් ාහිර ෙලාත  -  ඉඩම් 32 

 ඌෙ ෙලාත   - ඉඩම් 35 

 උතුරු මැද ෙලාත  - ඉඩම් 2 

 මධයම ෙලාත   - ඉඩම් 2 

 සබරගමුෙ ෙලාත  - ඉඩම් 3 

  ැනග හිර ෙලාත  - ඉඩම් 1 

 දකුණ ෙලාත   - ඉඩම් 2 

 

 අමුණා ඇති සට   බලන් .  

 

අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින්, නරේෂ්ඨාධිකරණනේ එෙැනි ප්රග ණයන් ස  සැකය 

සම න් කිරීමට උත්සා  දරමින්, නරේෂ්ඨාධිකරණයට ෙැරදි මග නෙන්වීම් සිදු කරමින් 

ඉදිරිෙත් කරනු ලැබ ඇත්නත්; (අෙධාරණය කර ඇත.) 

 

i)   ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 13 ෙ  සංනශෝධ ය මගින්  ඳුන්ො නදනු ලැබූ සංව්ෘත 

ෙැයිස්තුන්ව්හි ඇතුලත් කරුණක් ෙ  ජ්ාතික ප්රතිෙත්තිය සමඟ ෙ ත් 

නකටුම්ෙත ගනුනදනු නකනර්. 

 

ii)  ෙලාතට අදාළ ෙ  නීති  බලාත්මක කිරිම සඳ ා ෙළාත් සභා ස්ථාපිත කිරීනම් 

විධිවිධා  සකස් කරනු ලැබූ ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ ද  තුන් ෙ  

සංනශෝධ නයහි,  සංව්ෘත ෙැයිස්තුන්ව්හි ඇතුෙත් කිසිදු කරුණක් 

සම්බන්ධන්යන් ව්යව්ස්ථාපිත නීති සකස් කිරීන්ම් බෙය එව්ැනි පළාත් සභා 

සඳහා න්ොමැති බව් පැහැදිලිව් නියම කර ඇත.  

 

iii)  ඒ අනුෙ, සියලුම විෂයයන් සහ ක්රියාව්න් සඳහා ජාතික ප්රතිපත්තියට අදාළ 

ව්යව්ස්ථාපිත බෙය මධයම රජයට අයිති න්ේ.   (අෙධාරණය කර ඇත.) 

  

iv) එබැවින්, ව්ර්තමා පත් න්කටුම්පත සංව්ෘත ෙැයිස්තුව් තුළ කරුණක් ව් 

ජාතික ප්රතිපත්ති ගැ කියන්ව් න්හයින්, ඒ සඳහා පාර්ලින්ම්න්තුව්ට බෙය 

සතුව් අතර, සහ නීති සම්පාදය කිරීමට හැකියාව් සහිත න්ේ. 

 

අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් ෙැරදි නලස මග නෙන්වූ ඉ තින් සඳ න් ඉදිරිෙත් 

කිරීම් මත අෙසර නදමින්, ඉ ත සඳ න් ෙරිදි මතු වූ ස  / න ෝ ෙැ   ැඟුණු, 

නරේෂ්ඨාධිකරණනේ එෙැනි ප්රග ණයන් ස  සැකය අනුෙ ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 123 (3) 

ෙයෙස්ථාෙ මගින් එකී ෙ ත් නකටුම්ෙත ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව් සමඟ අසංගත බව්ට සිතා 

නිශ්චය කිරීමට කටයුතු කෙ යුතු බව් නිනයෝග කර  ලදී.  ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 

විධිවිධා  අනුෙ ස  / න ෝ අන යො යෙ, නෙ ත් ආකාරයකට නරේෂ්ඨාධිකරණයට කටයුතු 

කල න ො ැකිය.    

  

ෙට ැනි නලස, අතින්ර්ක න්සොලිස්ටර් ජරාල් විසින් සිදු කරනු ෙැබූ ඉහතින් සඳහන් 

ඉදිරිපත් කිරීම් හි සමස්ථය සැළකිල්ෙට න්ග, ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි කිසිදු විධිවිධා යක් 
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ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ විධිවිධා යන් සමඟ අසංගත න ොෙ  බෙට දෘශයමා ව් බව් 

නිශ්ෙය කරනු ලැබීය.  

 

අන ක් අයුරකින් ෙෙසන්නන්  ම්, නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් කල්ෙ ාෙට ගනු ලැබූ සැකය 

ස  / න ෝ ප්රග ණය අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් සිදු කරනු ලැබූ ඉදිරිෙත් කිරීම් 

සැලකිල්ලට ගනු ලැබීනමන්, නිශ්චිතය සමඟ නිසැකෙම ෙැ ැදිලි න ොෙ   මුදු, එන්සේ 

දෘෂයමා ව් එ ම්, ෙ ත් නකටුම්ෙත ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථාෙ සමඟ අසංගත බෙ හුදු 

පැහැදිලි බව්ට නෙන්නුම් නකනර  බෙ නිශ්ෙය කරනු ලැබ ඇති බෙයි. 

 

ඕ ෑම අෙස්ථාෙකදී, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 123 (3) ෙ  ෙයෙස්ථානෙහි විධිවිධා  

ප්රකාරෙ, නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් කල්ෙ ාෙට ගනු ලැබූ එෙැනි සැකයක් මගින්,  පත් 

න්කටුම්පත න්හෝ පත් න්කටුම්පන්තහි එව්ැනි විධිවිධායන් ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව් සමඟ 

අසංගත බව්ට සිතා නිශ්චය කරනු ෙබ බව්ට නින්යෝග කරනු ෙැබ ඇත.   

 

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 122 ෙ  ෙයෙස්ථානෙහි විධිවිධා  ප්රකාරෙ ෙ ත් නකටුම්ෙත 

ඉදිරිෙත් කරනු ලැබ ඇති අෙස්ථාෙක, නරේෂ්ඨාධිකරණය නෙත සැකයක් මත සළකා බලා 

ෙැ ැදිලි කිරීම් ලබා ගැනීම සඳ ා ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානෙහි විධිවිධා  න ොමැති  අතර, 

 මුදු, ආසන් තම එෙැනි සැකයක් මත, පත් න්කටුම්පත න්හෝ පත් න්කටුම්පන්තහි 

එව්ැනි විධිවිධායන් ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව් සමඟ අසංගත බව්ට සිතා නිශ්චය කරනු ෙබ 

බව්ට නින්යෝග කරනු ෙැබ ඇත.   

 

ඉ ත සඳ න් ෙරිදි අ ර්ථයකින් නතොරෙ, ඉතාමත් ෙයෙස්ථාපිත කරුණු සම්බන්ධනයන් 

නරේෂ්ඨාධිකරණය ඉතා දරුණු නලස අතිනර්ක නසොලිසට්ර් ජ් රාල් විසින් සිදු කල ඉදිරිෙත් 

කිරිම් මගින් න ොමඟ යැවීමට කටයුතු කරනු ලැබ ඇත ස  නරේෂ්ඨාධිකරණය එනසේ 

න ොමඟ නගොස් ඇත. එ ම්; 

 

i) ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානෙහි  154 (ජී) (7) ෙයෙස්ථාෙ මගින් ොල ය නකනර , 

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ  ෙ ෙ  උෙනල්ඛ නයහි II ෙ  ලැයිස්තුනෙහි (සංෙෘත 

ලැයිස්තුෙ) සඳ න් ජ්ාතික ප්රතිෙත්තිය මගින් ජ්ාතික ප්රතිෙත්තිනයහි විෂය සීමාෙ 

යටතට ෙැනට  විෂයයන් ස  කාර්යයන් අර්ථ දක්ො ඇත.   

 

II ව් ෙැයිස්තුන්ව්හි (සංව්ෘත ෙැයිසත්ුව්) කිසිදු සථ්ායක විෂයගත ඉඩම  ඇතුෙත් 

කර න්ොමැත.  

 

එබැවින්, ඉඩම පිළිබඳ විෂය ආව්රණය කරනු ෙබ  ජාතික ප්රතිපත්තින්යහි හුදු 

ව්චව්ෙ භාවිතය අරමුණු ගත න්ෙස ව්ැරදි සහගත න්ේ.   

 

ii) ජ්ාතික ප්රතිෙත්තිනයහි විෂය සීමාෙ යටතට ෙැනට  විෂයයන් ස  කාර්යයන්,  II 

ෙ  ලැයිස්තුනෙහි (සංෙෘත ලැයිස්තුෙ) ෙ ත ෙරිදි ලැයිස්තු ගත කර ඇත. :  

 

රාජ්ය ආරක්ෂාෙ ස  ජ්ාතික ආරක්ෂාෙ 

විනද්ශ කටයුතු 

තැෙැල් ස  විදුලි සංනද්ශ, ගුෙන් විදුලි, රූෙොහිනි 
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අධිකරණයට ස  අධිකරණ ෙද්ධතියට අදාළ ෙ තාක් දුරට යුක්තිය 

ෙසිඳලීම 

රාජ්ය ආදායමට, මූලය ප්රතිෙත්තියට, ස  විනද්ශ සම්ෙත්ෙලට අදාළ මුදල් 

පිළිබඳ කටයුතු; නර්ගුෙ 

විනද්ශ නෙළදාම, අන්තර් ෙලාත් අතර කටයුත ස  ොණිජ් කටයුතු 

ෙරාය ස   ැේ නතොටෙල් 

ගුෙන් ගම ාගම ය ස  ගුෙන් නතොටුෙලෙල් 

ජ්ාතික ප්රො  ය 

 

ගංගා ස  ජ්ල මාර්ග :  ැේ ගම ාගම ය ස  මුහුදු තරණය, ඓති ාසික 

ජ්ලය, නද්ශීය ජ්ල තීරය, අ  ය ආර්ථික කලාෙය ස  ම ාද්වීපික 

තටකය ස  අභයන්තර ජ්ලය ඇතුළුෙ සමුද්රීය කලාෙය, 1 ව් 

ෙැයිස්තුන්ේ 18 ව් විෂයය යටන්ත් නිශ්චිතව් දක්ව්ා ඇති ප්රමාණයට හැර 

රජන්ේ ඉඩම් සහ අක් න්ව්රළ (එම් පොත් සභා ෙැයිස්තුව්) 

 

ඉ ත සඳ න් කරුණු යටනත් උෙ විෂයගතෙ අෙශයනයන් මුහුදු 

නකොල්ලකෑම,  ැේ ගම ාගම ය,  සමුද්ර තරණය, ප්රදීොගාර, 

ගංගා, ධීෙර කටයුතු ස  රජ්නේ නද්ෙල ස  එයින් ලැනබ  

ආදායම,  සම්බන්ධිත  මුදු, ෙලාතක පිහිටා ඇති නද්ෙලක් 

නලස අදාළෙ, ෙලාත විසින් නීති සම්ොද ය කරනු ලැබූ 

විෂයයන්, ොර්ලිනම්න්තුනේ නීතියක් මගින් ආරක්ෂා නකනර් 

 ම්  ැර  ැති ම් ලබා නද්.    

 

ඛනිජ් ද්රෙය  ා ෙතල් 

ආගම ය  ා විගම ය  ා පුරෙැසිභාෙය 

ජ් ාධිෙතිෙරණය, ොර්ලිනම්න්තු මැතිෙරණය, ෙලාත් සභා සඳ ා ඡන්ද 

විමසීම ස  ෙලාත් ොල  ආයත  සඳ ා ඡන්ද විමසිම ඇත්ළුෙ, ඡන්ද 

විමසීම් 

ජ්  නල්ඛ  ස  සංඛයා නල්ඛ  

ෙෘත්තීය රැකියා ස  පුහුණු කිරීම 

ජ්ාතික නල්ඛ ාගාරය 

ෙ ත දැක්නෙ  විෂයයන් ඇතුළුෙ I ව් ෙැයිස්තුන්ේ න්හෝ III ව් 

ෙැයිස්තුන්ේ නිශ්චය න්කොට දක්ව්ා න්ොමැති සියලු විෂයයන් සහ 

කාර්යයන් 

 

ඉ තින්, I ෙ  ලැයිස්තුනෙහි (පොත් සභා ෙැයිස්තුව්)  න ෝ III  

ෙ  ලැයිස්තුනෙහි (සමගාමී ෙැයිසත්ුව්) සඳ න් කර න ොමැති 

II ෙ  ලැයිස්තුනෙහි (සංව්ෘත ෙැයිසත්ුව්) ඇතුලත් කරනු ලැබූ 

සියලුම විෂයයන් ස  කාර්යයන් පිළිබඳ ෙැ ැදිලිෙ ආදර්ශ ය 

නකනර්. එබැවින්, ඉඩම් අයිතමගතෙ ඇත්නත්  I ෙ  ලැයිස්තුෙ 

(පොත් සභා ෙැයිස්තුව්) යටන්ත් ව් බැවින්, එය  II ව් 

ෙැයිස්තුව් (සංව්ෘත ෙැයිසත්ුව්) යටතට න්ොපැමින්ණ්.  එ ම් 

ඉ ත කී II ව් ෙැයිස්තුන්ව්හි වින්ශේෂිතව් ව්ච න්යොදා ගනිමින් 
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සඳහන් කර ඇති පරිදි - 1 ව් ෙැයිස්තුන්ේ 18 ව් විෂයය 

යටන්ත් නිශ්චිතව් දක්ව්ා ඇති ප්රමාණයට හැර  

 

iii)  ජ්ාතික ප්රතිෙත්තිය ෙැරදි මග නෙන්වීම ස  ෙැතිරී ෙෙති  නලස අර්ථ නිරූෙ ය 

කරමින්, ‘අනුමාගත‘ ඉඩම II ෙ  ලැයිස්තුනෙහි (සංෙෘත ලැයිස්තුෙ) යටනත් 

ෙැනට  බෙට සැළකීමට උත්සා  දරමින් කටයුතු කල බෙ දක් ට ලැනබ  අතර, 

ස  ඒ මත නීති සම්ොද ය කිරීමට ෙලාත් සභාෙට කිසිදු බලයක් න ොමැති බෙට 

අද ස් කරමින්, එය න්ව්ත් ආකාරයකින් නියමයන් සිදු කිරීමට පැහැදිලිව් 

ආදර්ශය කරනු ෙැබ ඇති බව් පැහැදිලි න්ේ.  

 

iv) ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 9 ෙ  උෙනල්ඛ නේ I ෙ  ලැයිස්තුනෙහි (පොත් සභා 

ෙැයිස්තුව්) නියම කර ඇති විෂය ගත ඉඩම, එහි 18 හි අයිතමගත ෙරිදි, I ෙ  

ලැයිස්තුනෙහි ඇමුණුම II හි සකස් කර ඇති ප්රමාණය සඳ ා, ඉඩමක් සමඟ ගනුනදනු 

කරනු ලබන්නන් නකනසේද ස  ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 33 (ඩී) ෙයෙස්ථානෙහි ෙරිදි 

රජ්නේ ඉඩමක් බෙට විධා ය කිරීම ස  කරුණ ස  විෂය ොල ය ෙ  ලිඛිත 

නීතිය අන්ෙ එම ඉඩම ෙලාත් සභා විෂයට අයත් විය යුතු ස  රජ්ය විසින් ෙලාත් 

සභා සධ ා උෙනද්ශ ය ලබා දීම අෙශය ෙ  ඇමුණුම II හි අන්තර්ගත විනශේෂිත 

විධිවිධා  අනුෙ විය යුතුය.   

 

v) 154(ජී)(3) ෙයෙස්ථානෙහි නිනයෝග කර ඇති ෙරිදි, ඉඩමක්ද ඇතුළුව් උෙනල්ඛ නේ 

I ෙ  ලැයිස්තුනෙහි (පොත් සභා ෙැයිස්තුව්)  සඳ න් ඕ ෑම කරුණක් සම්බන්ධෙ 

එය නීතියක් බෙට ෙත් වීමට  ම්, ජ් ාධිෙතිෙරයා විසින් එෙැනි ෙ ත් 

නකටුම්ෙතක් සම්බන්ධිතෙ, එෙැනි ෙරිශිල යක් සඳ ා විනශේෂිත කාලසීමාෙක් තුල 

ඒ සම්බන්ධනයන් අද ස ්ඉදිරිෙත් කිරීමට සියලුම ෙලාත් සභාෙලට අෙස්ථාෙ ලබා 

දී, එය ොර්ලිනම්න්තු නිනයෝග ෙත්රනේ සඳ න් කර ස  එය ගැසට් ෙත්රනේ ෙල කරනු 

ලැබීනමන් ෙසුෙ මිස, න ොඑනසේ  ම් එය නීතියක් බෙට ෙත් න ොනේ.    

 

vi) ඉ ත සඳ න් කරුණු එනසේ සිදු න ොවී ඇති අතර, අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල්නේ 

ෙැරදි ස ගත මග නෙන්වීම අනුෙ සිදු කරනු ලැබූ ඉ තින් සඳ න් විනශේෂ 

නිශ්ෙනයහි උෙනද්ශ අනුෙ, නරේෂ්ඨාධිකරණනේ නිශ්ෙනයන් ප්රකාශ කරනුනේ එය 

හුදු දෘශයමායක් ෙමණක් බෙයි.  

 

vii) ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානෙහි 154(ජී)(5)(බී) මගින් ොල ය ෙ  ආණ්ඩුක්රම 

ෙයෙස්ථානේ 9 ෙ  උෙනල්ඛ නේ III ෙ  ලැයිස්තුනෙහි (සමගාමී ලැයිස්තුෙ) 

නිනයෝග කරනු ලැබ ඇත්නත්, කිසියම් කරුණක් සඳහා එම අව්ස්ථාව්ට අදාළ බව්ට 

පාර්ලින්ම්න්තුව් විසින් සළකනු ෙබ විට, සියලුම පොත් සභාව්න්හි උපන්ේශ ෙබා 

ගැනීන්මන් අතුරුව්, උෙනල්ඛ නේ III ෙ  ලැයිස්තුනෙහි (සමගාමී ලැයිස්තුෙ) 

ෙ  කරුණු සම්බන්ධනයන් අදාළ නීති සම්ොද ය කිරීමට ොර්ලිනම්න්තුෙට 

 ැකියාෙ ෙෙති  බෙයි.   

 

viii) එනසේම, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානෙහි 154(ජී)(5)(බී) මගින්, කිසියම් කරුණක් සඳහා 

එම අව්ස්ථාව්ට අදාළ බව්ට පොත් සභාව් විසින් සළකනු ෙබ විට, 

පාර්ලින්ම්න්තුන්ව්හි උපන්ේශ ෙබා ගැනීන්මන් අතුරුව්, උෙනල්ඛ නේ III ෙ  
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ලැයිස්තුනෙහි (සමගාමී ලැයිස්තුෙ) ෙ  කරුණු සම්බන්ධනයන් අදාළ නීති 

සම්ොද ය කිරීමට ෙලාත් සභාෙට බලය ලබා දී ඇති අතර ඒ සඳ ා  ැකියාෙ 

ෙෙති  බෙයි. 

 

ix)    ඉහත සඳහන් කර ඇති පරිදි, ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාන්ේ 154 (ජී) (3) මගින් පාෙය 

ව් උපන්ල්ඛන්ේ I ව් ෙැයිස්තුන්ව්හි (පොත් සභා ෙැයිස්තුව්) සමඟ ගන්දනු 

කර ඉඩම් සම්බන්ධ විෂයය පිළිබඳ, උපන්ල්ඛන්ේ III ව් ෙැයිස්තුන්ව්හි 

(සමගාමී ෙැයිසත්ුව්) නින්යෝග ඇතුෙත්ව් න්ොමැත. 

 

ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාන්ේ සංන්ශෝධයන්ට ඉහත කරුණු තුෙය ව් අතර, එබැවින් ව් ව් 

ව්ගඋත්තරකාර කථාායක හට, පත් න්කටුම්පන්ත් කටයුතු ඉදිරියට සිදු කර න්ග යාමට 

න්ොහැකිය.  

 

නිශ්ෙය ලබාදීනමන් මද කාලයකට ෙසුෙ, ඉහත සඳහට සම්පුර්ණන්යන්ම පටහැනි න්ෙස, 

‘ ගර ස  ග්රාම සැලසුම් (සංනශෝධිත)‘ ෙ ත නලසින් සාමා ය ෙ ත් නකටුම්ෙතක් නලස 

ශීර්ෂගත ෙ ත් නකටුම්ෙත මත 2011 න්ොව්ැම්බර් 21 ව් දිැතිව් ඉදිරිපත් වූ එස්සී 

(එෆ්ඩී) අංක 3/2011 සඳහා, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 121 ෙ  ෙයෙස්ථානෙහි විධිවිධා  

ප්රකාරෙ ලබා දුන් නිශ්ෙය මත, අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල්ට අමතරෙ, න්පත්සම්කරුව්න් 

සහ මැදිහත් න්පත්සම්කරුව්න් විසින් ඉදිරිපත් කිරිම් සිදු කර, විෂයගත ඉඩම 

සම්බන්ධන්යන් න්රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අන්යොයව් පහත පරිදි නිශ්චය කරනු ෙැබීය.   

 

“ ඉඩම් විෂයනයහි ඇති අයිතිොසිකම්, ඉඩම් භුක්තිය,  ඉඩම් විකිණීම  ා අන්සතු කිරීම, 

ඉඩම් ෙරි රණය, ඉඩම් ෙල ෙදිංචි කරවීම ස  ඉඩම් ෙැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳ අයිතිය 

ඇතුලත් එ ම්, ෙලාත් සභා ලැයිස්තුනෙහි 18 ෙැනි අයිතමගත ඉඩම් විෂය සම්බන්ධ අද ස 

ඇතුලත එ  ශ්රී ලංකානේ ඉඩම් සම්බන්ධ ආර්ථික, සමාජ්, ඉති ාසගත, ොරිසරික, නභෞතික 

ස  ආගමික දර්ශ ය සම්බන්ධෙ ඒකාග්ර සැලසුම් සමඟ ගනුනදනු  නකනර  ෙ ත් 

නකටුම්ෙත, ඉ තින් සඳ න් කල ෙරිදි, සමානලෝෙ ය නකනරමින් ෙෙතී.  

 

ඒ මගින්, ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි සම්බන්ධිත කරුණු, ෙලාත් සභානෙහි විෂය යටතට ගැන   

අයිතමයන් සමඟ ගනුනදනු කර  බෙට ප්රතයක්ෂ නේ.  

 

ෙලාත් සභා විෂය සීමාෙ සමඟ එ , ඕ ෑම විෂයයක නීති සකස ්කිරීම සඳ ා ආණ්ඩුක්රම 

ෙයෙස්ථානේ 154 (ජී) (3) මගින් ලබා නද  අතර, ෙ ත ෙරිදි ප්රකාශ නේ.   

 

‘ 154 (උ) (3) ෙළාත් සභා ලැයිස්තුනේ දක්ො ඇති යම් කාරණයක් පිළිබඳෙ ෙ  

ෙ ත් නකටුම්ෙතක්, ගැසට් ෙත්රනේ ෙළ කරනු ලැබීනමන් ෙසුෙ ස  

ොර්ලිනම්න්තුනේ  යාය ෙත්රයට ඇතුලත් කරනු ලැබීමට නෙර, ඒ පිළිබඳෙ, නයොමු 

කිරීනමහි නිශ්ෙය නකොට දැක්නෙ  කාල සීමාෙක් ඇතුලත, අද ස් ප්රකාශ කිරීම 

පිණිස, ජ් ාධිෙතිෙරයා විසින්, සෑම ෙළාත් සභාෙක් නෙතම නයොමු කරනු ලැබ 

ඇත් ම් මිස, ස  ..... ‘ 

 

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 154 (ජී) (3) විධිවිධා  එනලස ෙරිශිල ය කිරීනමන් අ තුරුෙ, 

සෑම ෙලාත් සභාෙක් විසින්ම ෙ ත් නකටුම්ෙත සඳ ා අනුමැතිය ලබා දීමට එකඟ වීනමන් 
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ෙසු, එයට ොර්ලිනම්න්තුනේ සුළු බහුතරයකින් අනුමැතිය ලබා ගත  ැකි ෙ  අතර,  

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 154 (ජී) (3) (බී) විධිවිධා  ප්රකාරෙ, ෙ ත් නකටුම්ෙත සඳ ා 

අනුමැතිය ලබා දීමට ෙලාත් සභා එකක් න ෝ නදකක් අෙසරය ලබා න ොනදන්නන්  ම්,  

එකී ෙ ත් නකටුම්ෙත, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 82 ෙ  ෙයෙස්ථානේ අෙශයතාෙය අනුෙ 

විනශේෂ බහුතරයකින් අනුමැතිය ලබා ගත යුතු නේ. 

   

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 154 (ජී) (3) විධිවිධා  ප්රකාරෙ නියම කර ඇති ෙරිදි, අතිගරු 

ජ් ාධිෙති විසින් ඔහුනේ ෙරිශීල ය යටනත් ෙ ත් නකටුම්ෙත ෙලාත් සභාෙ නෙත නයොමු 

කර එහි බලෙෑම සම්බන්ධනයන් උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් කිසිදු ඉදිරිෙත් 

කිරීමක් සිදු කර න ොමැත.    

 

එෙැනි ක්රමනේදයක් අනුකූල න ොෙ  බැවින්, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 123 ෙ  ෙයෙස්ථාෙ 

සමඟ කියනෙ  120 ෙයෙස්ථානෙහි විධිවිධා  ප්රකාරෙ අෙ විසින් නිශ්ෙයක් සිදු කරනු ලැබූ 

අතර,  ඒ අනුෙ, ප්රශ් ගත ෙ ත් නකටුම්ෙතට  අදාළ කරුණ ෙලාත් සභා ලැයිස්තුනෙහි 

සඳ න් කරනු ලැබ ස  එය ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ  154 (ජී) (3) මගින් අෙශය ෙ  ෙරිදි 

අතිගරු ජ් ාධිෙති විසින් සියලුම ෙලාත් සභා නෙත එය ෙරිශිල ය සඳ ා නයොමු කරනු 

ලැබූනෙොත් මිස නීතියක් බෙට ෙත් න ොවිය යුතුය.   

 

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 154 (ජී) (3) ෙයෙස්ථානෙහි විධිවිධා  සමඟ අනුකූලතාෙයකින් 

නතොරෙ, ෙ ත් නකටුම්ෙත ොර්ලිනම්න්තුනේ නිනයෝග ෙත්රයක ඇතුලත් කරනු ලැබීම 

න ේතුනෙන්, පූර්ෙනයන් නයොමු කරනු ලැබූ අභිනයෝගාත්මක ෙටපිටාෙ මත නමම මට්ටනම්දී 

නිශ්ෙයක් සිදු කරනු ලැබිය න ො ැකිය.  “ 

 

තෙදුරටත්, ඉඩම විෂයගතව් ඒ සම්බන්ධ ඉ තින් සඳ න් ෙයෙස්ථාපිත විධිවිධා යන්  නරේෂ්ඨාධිකරණනේ 

එස් සී (එෆ් ආර්) අංක 209/2007 විනිශ්ෙය සමඟ විස්තරාත්මක නලස ෙ ත ෙරිදි ගනුනදනු නකනර්. - 

ෙරිශීල ය සඳ ා 

 

“ 1987.11.14 දි  ස තික කර  ලද ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 13 ෙ  සංනශෝධ නයන් 

ප්රතිොද  සලසා ඇත්නත් ෙලාත් සභා පිහිටුවීම සඳ ාය. සංනශෝධ නයන්  ඳුන්ො දී ඇති 

154ජී(1)  ෙයෙස්ථානේ  ෙ ෙ  උෙ ග්රන්ථනේ 1 ෙ  ලැයිස්තුනේ සඳ න් කරුණු ෙලට 

අදාළෙ (ෙලාත් සභා ලැයිස්තුෙ) ෙලාත් සභාෙලට ෙයෙස්ථාදායක බලය ෙෙරනු ලැබ ඇත. 

154එෆ්(1) ෙයෙස්ථාෙ අනුෙ අමාතය මණ්ඩලනේ උෙනදස් මත ෙලාත ඇතුලත විධායක 

බලය අභයාස කිරීමට 154සී ෙයෙස්ථාෙ ෙලාත ඇතුලත 1 ෙ  ලැයිස්තුනේ සඳ න් කරුණු 

ෙලට ෙැතිර ය නසේ කටයුතු කිරීමට ආණ්ඩුකාරෙරයාට බලය ෙෙරයි. 154එෆ්(6) 

ෙයෙස්ථාෙ අනුෙ, අමාතය මණ්ඩලය ෙලාත් සභාෙට සාමූහිකෙ ෙග කිෙයුතු ස  පිළිතුරු දිය 

යුතු ෙන්නන්ය. එ යින් නෙනී යන්නන්, 13 ෙ  සංනශෝධ නේ ප්රතිොද , ෙලාතක් ඇතුලත 

ෙලාත් සභා ලැයිස්තුනේ ඇතුලත් කාරණා සඳ ා ෙයෙස්ථාදායක ස  විධායක බලය 

‘නෙස්මිනිස්ටර්‘ ආණ්ඩුක්රම ආකෘතියකට  ැදෑකම් කිය  ෙද්ධතියක් මත ලබා දී ඇති 

බෙය. ඉඩම් විෂයයට සම්බන්ධ ෙලාත් සභා ලැයිස්තුනේ 18 ෙ  අයිතමනේ ෙ ත ෙරිදි 

සඳ න් නෙයි. 

 

“ ඉඩම් - ඉඩම් එ ම් ඉඩම් මත අයිතිය, ඉඩම් භුක්තිය, ඉඩම් ෙැෙරීම ස  අන්සතු 

කිරීම, ඉඩම් භාවිතය, ඉඩම් නිරවුල් කිරීම ස  ඉඩම් සංෙර්ධ ය කිරීම, උෙග්රන්ථය 

11 දක්ො ඇති ප්රමාණයට කිරීම සඳ ා. 
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18 ෙ  අයිතමනේ සඳ න් උෙග්රන්ථය 11 හි ෙ ත ෙරිදි ප්රකාශිතය.   

 

  “ඉඩම් ස  ඉඩම් නිරවුල් කිරීම“ 

 

“ රජ්නේ ඉඩම් ඉදිරියටත් ජ් රජ්ය සතු ෙනු ඇති අතර, 33(ඩී) ෙයෙස්ථාෙ අනුෙ ස  

අදාළ ලිඛිත නීති අනුෙ, නිශ්කාෂණය කල  ැකිය. ඉ ත ප්රකාශිත විෂයය ෙරිදි, 

ෙ ත දැක්නෙ  විනශේෂ ප්රතිොද යට යටත් වූ ෙලාත් සභානේ විෂයයක් විය යුතුය.  

 

1. රජ්නේ ඉඩම් -  

 

 1.1 ෙලාතක් තුල රජ්නේ කාර්යයක් සඳ ා අෙශය ෙ  නෙන් කල න ෝ 

සමගාමී විෂයයක රජ්නේ ඉඩම්, අදාළ කරුණ ොල ය ෙ  නීති අනුෙ 

රජ්ය මගින් භාවිතා කල  ැකිය. එෙැනි විෂයයක් පිළිබඳෙ, එකී ඉඩම් 

භාවිතා කිරීම සඳ ා රජ්ය විසින් අදාළ ෙලාත් සභානෙන් අද ස් විමසිය 

යුතුය. 

 

 1.2 ෙලාත ඇතුලත ෙලාත් සභානේ විෂයයක් සඳ ා අෙශය ෙ  රජ්නේ ඉඩම්, 

සෑම ෙලාත් සභාෙකටම රජ්ය විසින් ලබා දිය යුතුය. අදාළ කරුණ 

ොල ය ෙ  නීති ස  ෙයෙස්ථා අනුෙ, එෙැනි රජ්නේ ඉඩම් 

ෙරිොල ය,ොල ය ස  භාවිතා කිරීම ෙලාත් සභාෙ විසින් සිදු කල 

යුතුය.  

 

1.3 නමො යම් න ෝ පුරෙැසියකුට න ෝ නමො යම් න ෝ සංවිධා යකට ෙලාත 

ඇතුලත රජ්නේ ඉඩම් අන්සතු කිරීම න ෝ බැ ැර දීම, අදාළ ෙලාත් 

සභානේ උෙනදස් මත, කරුණ ොල ය ෙ  නීති අනුෙ ජ් ාධිෙති විසින් 

සිදු කල යුතුය.“ 

 

රජ්නේ ඉඩම් ප්රද්රා යන් කිරීමට ස  බැ ැර දීමට, රජ්නේ ඉඩම් ආඥා ෙ නත් 2 ෙ  

ෙගන්තිය සමඟ කියනෙ  ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 33(ඩී) ෙයෙස්ථාෙ මගින් 

ජ් ාධිෙතිට ෙෙරා ඇති බලය, ඉ ත දක්ො ඇති ‘උෙග්රන්ථය 11‘ හි ප්රතිොද  ෙලින් 

සීමා කර ඇති බෙ නෙනී යයි.  

 

“ මට නෙනී ය  ෙරිදි, ෙලාතක් ඇතුලත ඉඩම් ෙලට අදාළෙ ‘උෙග්රන්ථය 11‘ මගින් 

අන යො යෙ ක්රියා කර  නීතිමය ආධිෙතයයක් පිහිටුෙයි. අන්සතු කිරීනම් ස  බැ ැර 

දීනම් අෙසා  බලය ජ් ාධිෙති නෙත රැඳී තිබියදී, බලය අභයාස කිරීම ‘උෙග්රන්ථය 11‘ 

හි නකොන්නද්සි තෘප්තිමත් කිරීමට යටත්ය. 

 

1.3 නේදනයහි දක්ො ඇති පූර්ෙ නකොන්නද්සියක් අනුෙ, රජ්නේ ඉඩම් අන්සතු කිරීම න ෝ 

බැ ැර දීම බල ෙෙත්ෙ  නීති අනුෙ අදාල ෙලාත් සභානේ උෙනදස් මත ෙමණක් සිදු 

කල යුතුය. ආණ්ඩුකාරෙරයා මගින් සන්නිනේද ය කරනු ලබ  අමාතය මණ්ඩලයක් 

විසින් උෙනදස් ලබා දීම සිදු කල යුතුය. නම් සම්බන්ධනයන් අමාතය මණ්ඩලයක් විසින් 

ෙලාත් සභාෙට ෙග කිෙ යුතුය. “ 
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උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි නකටුම්ෙත් ෙැරදි කිහිෙයක් සැලකිල්ලට 

නයොමු කරමින්, ඒ අනුෙ එෙැනි ෙැරදි ෙ ත සඳ න් අන්තර් ොකය ඛණ්ඩයන් යටනත් නයොමු කරනු ලැබ 

ඇත.  

 

 

අන්තර් ව්ාකය ඛණ්ඩය 1 

 

නමම අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි නකටි මාතෘකාෙ සඳ ා නේ. උගත් අතිනර්ක 

නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් විභාග කිරීනම්දී ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූනේ ෙයෙසාය ය  ෙෙ යට ෙසුෙ සමඟ 

යන්  නෙනුෙට න්හෝ නලස ආනද්ශ කල යුතු බෙයි.   

 

 

අන්තර් ව්ාකය ඛණ්ඩය 2 

 

නමම අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය ශ්රී ලංකානේ රජ්ය නෙනුනෙන් ම ා භාණ්ඩාගාරනේ නල්කම් නෙත ඌණ 

ක්රියාකාරී ෙයෙසායයන් ස  ඌණ උෙනයෝජිත ෙත්කම් අයිති කර දීම පිළිබඳෙ ගනුනදනු නකනර්. එස් සී 

(එස් ඩී) අංක 3/2002 දි, නමම නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් නිශ්ෙය කර  ලද ෙරිදි, ෙංෙල නද්ෙල අත්ෙත් කර 

ගැනීම අරමුණු කර සකස ්කරනු ලැබූ විධිවිධා යන් සඳ ා ෙන්දිය නගවීමට නමම ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි 

විධිවිධා යන් න ොමැති  ම්, එෙැනි විධිවිධා යන් ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 12 (1) ෙයෙස්ථාෙ සමඟ 

අසංගත ෙ  බෙයි. එකී නිශ්ෙය මගින් තෙදුරටත් ප්රකාශ කර සිටිනුනේ, නද්ෙල අත්ෙත් කර ගනු ලැබූ 

පුද්ගලයින් නෙත ෙන්දියක් නගවීම සඳ ා සුදුසු විධිවිධා යන් ඇතුලත් කල යුතු බෙට ගරු නීතිෙති විසින් 

ඉදිරිෙත් කර  ලද අතර, ස  නයෝජිත සංනශෝධ යන් සහිතෙ එකී ෙ ත් නකටුම්ෙත ආණ්ඩුක්රම 

ෙයෙස්ථානේ කිසිදු විධිවිධා යක් සමඟ අසංගත න ොෙ  බෙ නිශ්ෙය කර  ලැබීය.   

 

ෙර්තමා  ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි අන්තර් ොකය ඛණ්ඩ 4(20 ස  4(3) ප්රකාශ කරනුනේ, ‘අප්රමාදී, 

ප්රමාණෙත් ස  ඵලදායී‘ ෙන්දියක් නගෙ  බෙ ස  එෙැනි අෙස්ථාෙන්හිදී එකී අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය 

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 12 (1) ෙයෙස්ථාෙ සමඟ අසංගත න ොෙ  බෙයි.  

 

උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් විභාග කිරීනම්දී ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූනේ, රජ්නේ ෙයෙසායයන් 

ස  ෙත්කම් අයිති කර ගැනීම සඳ ා අභිමතය නලස ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි ප්රස්තාෙ ාෙ අනුෙ, අන්තර් 

ොකය ඛණ්ඩ 2(1) හි ෙ  ශ්රී ෙංකා රජය යන්  නෙනුෙට රජය නලස ආනද්ශ  කල යුතු බෙයි.   

 

උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් තෙදුරටත් ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූනේ, කිසිදු බලය දීමක් සඳ ා 

නදබිඩි නත්රුම් න ොමැති බෙ ත වුරු කිරීම සඳ ා, අන්තර් ොකය ඛණ්ඩ 2(3) අෙසා යට ලිඛිතව් යන්  

එකතු කල යුතු බෙයි.   

 

අන්තර් ව්ාකය ඛණ්ඩය 3 

 

අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය 3 අමාතය මණ්ඩලය විසින් සුදුසු අධිකාරි ෙත් කිරීම් සමඟ ගනුනදනු නකනර්.  නමය 

ම ා භාණ්ඩාගාරනේ නල්කම් නෙත අයිති කර නදනු ලැබූ ඌණ ක්රියාකාරී ෙයෙසායයන් ස  ඌණ 

උෙනයෝජිත ෙත්කම්  ොල ය කිරීම, ෙරිොල ය ස  කළම ාකරණය න ෝ පු රුත්තාෙ ය ත වුරු 

කිරීම අරමුණු කිරිම සඳ ාය.  
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උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූනේ, අයිති කර දීම අන්තර් ොකය ඛණ්ඩ 

2(1) ෙරිදි මිස අන්තර් ොකය ඛණ්ඩ 3 ෙරිදි සිදු න ොෙ  බැවින්, අන්තර් ොකය ඛණ්ඩ 3 (1) හි 3 න්ේදය 

යන්  නෙනුෙට 2(1) න්ේදය යන්  ආනද්ශ  කල යුතු බෙයි.   

 

රජ්ය විසින් කාලනයන් කාලයට නිකුත් කරනු ලබ  සාමා ය න ෝ විනශේෂ උෙනදස් මත  සුදුසු අධිකාරීන් 

ෙත් කිරීම සිදුනේ.  

 

උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූනේ, රජ්ය නලස භාවිතා කිරීම මගින් 

සාමා ය ස  විනශේෂ උෙනදස් ලබා දීම සම්බන්ධනයන් නදබිඩි නත්රුම් ෙෙති  බැවින්, අන්තර් ොකය 

ඛණ්ඩ 3 (3) හි රජය යන්  නෙනුෙට අමාතය මණ්ඩෙය යන්  ආනද්ශ  කල යුතු බෙයි.   

 

උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූනේ, එෙැනි උෙනදස් ලබා දිම න ෝ න ොදීම 

නදබිඩි නත්රුමක් ඇති න ොකර  බෙ ත වුරු කිරීම සඳ ා, අන්තර් ොකය ඛණ්ඩ 3 (3) හි නිකුත් කෙ 

හැකිය යන් ට ෙසුෙ ලිඛිතව් යන්  ඇතුලත් කල යුතු බෙයි.  

 

උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූනේ, අන්තර් ොකය ඛණ්ඩ 3 (4) හි  ෙ  

හඳුාගන්ා ෙද ය  ෙෙ ය අ ෙශය බැවින් ඉෙත් කල යුතු බෙයි. එනසේම නදබිඩි නත්රුමක් ඇතිවීම 

ෙැළැක්වීම සඳ ා, අන්තර් ොකය ඛණ්ඩ 3 (4) (ඒ) හි ව්ත්කම් යන්  ඉෙත් කල යුතු බෙයි.  

 

අන්තර් ව්ාකය ඛණ්ඩය 4 

 

නමම අන්තර් ොකය ඛණ්ඩනේ විධිවිධා  අනුෙ,  සියලුම නකොටස්කරුෙන් විසින් දරණු ලැබූ ඕ ෑම ඌණ 

ක්රියාකාරී ෙයෙසායයක ස  ඌණ උෙනයෝජිත ෙත්කමක නකොටස් (දැ ටමත් ම ා භාණ්ඩාගාරනේ 

නල්කම් විසින් දර  ලබ  ඒො  ැර)  ම ා භාණ්ඩාගාරනේ නල්කම් නෙත අයිති කර දුන් බෙයි. එකී 

අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය, කලින් සඳ න් කල ෙරිදි,  අයිතිකරගත් නකොටස් ස  ෙත්කම් සඳ ා අප්රමාද, 

ප්රමාණෙත් ස  ඵලදායී ෙන්දියක්ද ලබා නදනු ලබයි.    

 

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 157 ෙ  ෙයෙස්ථාෙ මගින් ජ්ාතයන්තර සන්ධා  ස  නිනයෝජ් යන් සම්බන්ධ 

කර  අතර, එෙැනි සන්ධා  ස  නිනයෝජ් යන් ශ්රී ලංකාෙ තුල නීතිනේ බලය ෙැෙතිය  ැකි ස  අන ක් 

අතට, ජ්ාතික ආරක්ෂානේ ය ෙත තුල, ලිඛිත නීතියක් බලාත්මක කල න ො ැකි න ෝ සකස් කල 

න ො ැකි  ස  එෙැනි සන්ධා  ගිවිසුම්හි විධිවිධා යන් උල්ලංඝ ය වීනම්දී කිසිදු විධායක න ෝ 

ෙරිොල මය ක්රියාෙක් සඳ ා පියෙර ගනු ලැබිය න ො ැකිය.   

 

න්මම අව්ස්ථාන්ේදී,  පාර්ලින්ම්න්තුව් විසින් අනුමැතිය ෙබා දුන් කිසියම් සන්ධායක් න්හෝ ගිවිසුමක් පව්තී 

ම්, එය අප්රමාදී, ප්රමාණව්ත් සහ ඵෙදායී ව්න්දියක් ෙබා න්දන්න්න් ම් පත් න්කටුම්පත එව්ැනි 

සන්ධායක් න්හෝ ගිවිසුමක් උල්ෙංඝය න්ොකරයි. එනසේම සට න් කර ගනු ලැබූනේ, අයිති කර දීම 

රජ්නේ අරමුණක් සඳ ා සිදු කල  ැකි බෙයි. (අෙධාරණය කර ඇත.)  

 

ඉදිරිපත් කිරීම් 

 

නමහිදී  ැෙත, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 157 ෙ  ෙයෙස්ථාෙ සමඟ අසංගත වීනම් විධිවිධා  

ප්රකාරෙ, නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් සැකයක් කල්ෙ ාෙට නග  සළකා බලනු ලැනේ.  
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ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 123 93) ෙයෙස්ථානෙහි විධිවිධා  ප්රකාරෙ, ඉ තින් සඳ න් සලකා 

බල  සැකය, අන යො යෙ, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 157 ෙ  ෙයෙස්ථාෙ අනුෙ, ෙ ත් 

නකටුම්ෙත ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථාෙ සමඟ අසංගත බෙට සිතා නිශ්ෙය කිරීමට නිනයෝග කර  

ලැබ ඇත.   

 

එෙැනි සැකයක් ඉ තින් සඳ න් කල ෙරිදි ආමන්ත්රණය කරමින්, නමම අෙස්ථානේදී,  

ොර්ලිනම්න්තුෙ විසින් අනුමැතිය ලබා දුන් කිසියම් සන්ධා යක් න ෝ ගිවිසුමක් ෙෙතී  ම්, 

එය අප්රමාදී, ප්රමාණෙත් ස  ඵලදායී ෙන්දියක් ලබා නදන්නන්  ම් ෙ ත් නකටුම්ෙත එෙැනි 

සන්ධා යක් න ෝ ගිවිසුමක් උල්ලංඝ ය න ොකර  අතර, එනසේම  ෙ ත් නකටුම්ෙත 

මගින් අයිති කර දීම රජන්ේ අරමුණක් සඳ ා සිදු කල  ැකි බෙයි. 

 

නකනසේ නෙතත්, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 157 ෙ  ෙයෙස්ථානෙන් නියම කරනු ලැබ 

ඇත්නත්,  ශ්රී ලංකා රජ්ය ස  නෙ ත් ඕ ෑම විනද්ශ රාජ්යයක රජ්යක් අතර ෙෙති  එෙැනි 

සන්ධා යක් න ෝ ගිවිසුමක් ොර්ලිනම්න්තුනේ බහුතර 2/3 කින් අනුමැතිය ලැනබන්නන් 

 ම්, එවිට, එව්ැනි සන්ධායක් න්හෝ ගිවිසුමක් සඳහා ශ්රී ෙංකාන්ේ නීතිය බොත්මක ව් 

බව් ස  අන්ක් අතට,  ජාතික ආරක්ෂාන්ේ යහපත තුෙ, ලිඛිත නීතියක් බොත්මක කෙ 

න්ොහැකි න්හෝ සකස් කෙ න්ොහැකි  සහ එව්ැනි සන්ධා ගිවිසුම්හි විධිවිධායන් 

උල්ෙංඝය වීන්ම්දී කිසිදු විධායක න්හෝ පරිපාෙමය ක්රියාව්ක් සඳහා පියව්ර ගනු ෙැබිය 

න්ොහැකිය.   

 

එබැවින්, ජාතික ආරක්ෂාන්ේ ය ෙත සඳ ා ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 157 ෙ  ෙයෙස්ථාෙ 

මගින් නියම කරනු ලැබූනේ, ලිඛිත නීතියක් බොත්මක කිරීමට න්හෝ සකස් කිරීමට 

න්ොහැකිය යනුනෙනි. එබැවින්, එය කිසිදු රජ්නේ අරමුණක් සඳ ා ස  ෙන්දිය නගවීම 

සඳ ා සිදු කිරීමට න ො ැකිය.  

 

ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාන්ේ සංන්ශෝධයන්ට ඉහත කරුණු තුෙය ව් අතර, එබැවින් ව් ව් 

ව්ගඋත්තරකාර කථාායක හට, පත් න්කටුම්පන්ත් කටයුතු ඉදිරියට සිදු කර න්ග යාමට 

න්ොහැකිය.  

 

උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූනේ, කලින් අර්ථ දක්ො ඇති, ෙර්ග නදකක 

ඉඩම් ඇතුලත් වූ රජ්නේ ඌණ උෙනයෝජිත ෙත්කම් අයිති කර ගැනීනම් අරමුණ සඳ ා ෙ ත් නකටුම්ෙත 

 ඳුන්ො දුන් බෙයි. තෙමත් රජ්ය විසින් ඉඩම් අයිතිකර ගැනීම සිදු නකනර  බැවින් එහි කිසිදු නකොටසක් 

සම්බ ධනයන් කිසිදු ප්රශ ්යක් ෙැෙතිය න ො ැකිය. ඒ අනුෙ,  අන්තර් ොකය ඛණ්ඩ 4(1) හි ෙ  න්හෝ 

ඌණ උපන්යෝජිත ව්ත්කම් ය  ෙෙ  ඉෙත් කල යුතුය.  උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් 

ෙැඩිදුරටත් ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූනේ, අන්තර් ොකය ඛණ්ඩ 4(1) හි ආණ්ඩුව් ෙ  ෙෙ ය නෙනුෙට රජය 

යන්  ආනද්ශ කල යුතු බෙයි.  

 

උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූනේ, නකොටස් ම ා භාණ්ඩාගරනේ නල්කම් 

සමඟ එක්ෙ‘ඌණ ක්රියාකාරී ෙයෙසායයන්හි‘  අයිතිකර දීම  අන්තර් ොකය ඛණ්ඩ 4(1) ෙරිදි මිස අන්තර් 

ොකය ඛණ්ඩ 291) ෙරිදි සිදු න ොෙ  බැවින්, අන්තර් ොකය ඛණ්ඩ 4 (2)(ඒ) හි 2 න්ේදය යන්  නෙනුෙට 4 

න්ේදය යන්  ආනද්ශ  කල යුතු බෙයි.   
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අන්තර් ව්ාකය ඛණ්ඩය 6 

 

නමම අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය විනිශ්ෙය සභාෙන් මගින් සිදු කර  ෙන්දි නිශ්ෙය ස  ඒ සඳ ා ෙ  

අභියාෙ ාෙන් මත ගනුනදනු කර  අතර, එෙැනි ෙරීක්ෂණයකින් ෙසු හිමිකම ලැබුණු දි නේ සිට මාස 6 

ක් ඇතුලත එෙැනි ප්රතිොද  ප්රද්රා ය කිරීමට කටයුතු නකනර්.  එකී අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය මගින් ෙන්දි 

සඳ ා හිමිකම සිදු කල යුතු කාලය පිළිබඳ කාල රාමුෙක් විනශේෂිතෙ සඳ න් න ොකරයි. උගත් අතිනර්ක 

නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් හිමිකම සකස් කර ගැනීම සඳ ා අයිති කර දීනම් දි නේ සිට ෙසර 02 ක 

කාලයක් ෙ  ෙරිදි කාල රාමුෙක්  ඉදිරිෙත් කරනු ලැබී ය. (අෙධාරණය කර ඇත.) 

 

උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් තෙදුරටත් ඉදිරිෙත් කරනුනේ, පීඩාෙට ෙත් තැ ැත්තාට 

ප්රද්රා ය සම්බන්ධනයන් ඊට එනරහිෙ නීතිය ප්රශ්  කිරිම සඳ ා අභියාෙ යක් අභියාෙ ාධිකරණයට 

ඉදිරිෙත් කිරීනම් අයිතිය ෙැෙතියද, අභියාෙ ාධිකරණයට එනසේ නීතිය ප්රශ්  කිරීනම් අභියාෙ යක් නලසම 

ෙමණක් එම අභියාෙ ය සඳ ා අෙසර දීම සීමා කර න ොමැති බැවින්, එනසේ සිදු න ොකල යුතු බැවින් ස  

එබැවින්, නීතිය ප්රශ් කිරීම මත යන්  ඉෙත් කල යුතුය.    

 

ඒ අනුෙ, උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූ නකටුම්ෙත් ෙැරදි ෙ ත ෙරිදි 

නිෙැරදි විය යුතුය. : 

 

1. අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය 1 සහ ය  ෙෙ ය නෙනුෙට න්හෝ ය  ෙෙ ය ආනද්ශ විය යුතුය.  

2. අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය 2(1) ශ්රී ෙංකා රජය ය  ෙෙ ය නෙනුෙට රජය ය  ෙෙ ය ආනද්ශ 

  විය යුතුය. 

3. අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය 2(3) අන්තර් ොකය ඛණ්ඩනයහි අෙසා යට ලිඛිතව් ය  ෙෙ ය  

 ඇතුල් කල යුතුය. 

4. අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය 3(1) 3 න්ේදය ය  ෙෙ ය නෙනුෙට 2(1) න්ේදය ය  ෙෙ ය ආනද්ශ  

 විය යුතුය. 

5. අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය 3(3) රජය ය  ෙෙ ය නෙනුෙට අමාතය මණ්ඩෙය ය  ෙෙ ය  

ආනද්ශ විය යුතුය. 

6. අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය 3(3) නිකුත් කල  ැකිය ය  ෙෙ යට ෙසුෙ ලිඛිතව් ය  ෙෙ ය  

 ඇතුල් කල යුතුය. 

7. අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය 3(4) හඳුා ගන්ා ෙද ය  ෙෙ ය ඉෙත් කල යුතුය.  

 

8. අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය 3(4)(ඒ) න්හෝ ව්ත්කම් ය  ෙෙ ය ඉෙත් කල යුතුය. 

 

9. අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය 4(1) න්හෝ ඌණ උපන්යෝජිත ව්ත්කම් ය  ෙෙ ය ඉෙත් කල යුතුය. 

 

10. අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය 4(1) ආණ්ඩුව් ය  ෙෙ ය නෙනුෙට රජය ය  ෙෙ ය ආනද්ශ 

  විය යුතුය. 

11. අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය 4(2) 2 න්ේදය ය  ෙෙ ය නෙනුෙට 4 න්ේදය ය  ෙෙ ය ආනද්ශ  

 විය යුතුය. 

12. අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය 6 හිමිකම් සිදු කිරීම සඳ ා අයිති කර දුන් දි නේ සිට ෙසර 2 ක  

 විනශේෂිත කාලයක් තුල කාල රාමුෙක් නලස සංනශෝධ ය විය  

 යුතුය. 

13. අන්තර් ොකය ඛණ්ඩය 6 නීතිය ප්රශ් කිරිම මත ය  ෙෙ ය ඉෙත් කල යුතුය. 
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ඉ ත සඳ න් නකටුම්ෙත් ෙැරදි ොර්ලිනම්න්තුනේ  කමිටු මට්ටනම්දී නිෙැරදි කර  බෙට ගරු නීතිෙති 

විසින් අධිකරණය නෙත දන්ෙනු ලැබීය.  

 

ඉදිරිපත් කිරීම්  

 

ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි නකටුම්ෙත ස  අෙසා නේදී ෙ ත් නකටුම්ෙත නකනසේ ෙෙතීද ය  

ප්රශ් ය ඉ ත සඳ නින් මතුෙ එයි, සතය ෙශනයන්ම, ගරු නීතිෙති විසින් ෙරීක්ෂා කිරීමද 

ස  / න ෝ නීති නකටුම්ෙත් සම්ොදක විසින් ෙරික්ෂා කිරීමද? 

 

ඉ ත සඳ න් න ේතු සඳ ා, අෙ විසින් ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 23 (1) ෙයෙස්ථානෙහි විධිවිධා  ප්රකාරෙ, 

ෙ ත් නකටුම්ෙත න ෝ එහි කිසිදු විධිවිධා යක් ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථාෙ සමඟ අසංගත න ොනේ. 

 

ගරු. නීතිෙති නෙනුනෙන් නෙනී සිටි, උගත් අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් ස  උගත් නජ්යෂ්ඨ  රජ්නේ 

නීතිඥෙරයා  ට ලබා දුන් ස ාය පිළිබඳෙ අෙනේ ඉම ත් අගය කිරීම නමහිදී අෙ විසින් ොර්තානෙහි තැබිය 

යුතු නෙමු. “  

 

 

උපුටා ගැනීන්ම්  අව්සාය: 

 

ඉ ත සඳ න් කර  ලද්නද්,  “රජ්නේ  ඳු ාගත් ඌණ ක්රියාකාරි ෙයෙසායයන් ස  ඌණ උෙනයෝජ්  

ෙත්කම් ෙැෙරීම සඳ ා ලබා දීමට ෙ  ෙ ත“  - නලස ශීර්ෂගත ෙ ත සඳ ා ෙ  2011.10.24 දි ැති  එස් 

සී (එස් ඩී) 2/2011 සඳ ා ලද නිශ්ෙනයහි පිටෙතක්, අදාළ ඉදිරිෙත් කිරීම් සමඟ පිළිනෙලින් නිල් පැහැති 

ව්ර්ණන්යන් යුතුෙ ෙරිශීල  ෙ සුෙ සඳ ා වූ සකස් කිරීමකි.      

 

 

 

(අත්ස ) 

නෙත්සම්කරු 

  2012.2.9 
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එස් සී (එෆ් ආර්) අයැදුම් අංක 534/2011 

 

ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව්ට අන්යොයව් ප්රමාද න්දෝෂයක් න්ෙස, 2011.10.24 දිැති එස් සී වින්ශේෂ නිශ්චය 

අංක 2/2011 නිශ්ප්රභා කිරීම න්හෝ විචෙය කිරීම අමතර කාර ණා මත සහතික කර තව්දුර ඉදිරිපත් කිරීම් 

 

 

පූර්ෙ ොචික ඉදිරිෙත් කිරීම් ෙලට ෙැඩිනයන්, ඒ මත ෙ  ලිඛිත ඉදිරිෙත් කිරීම් සමඟ, නෙත්සම්කරු විසින්, 

ජ්ාතික ස  ම ජ්  ය ෙත් උනදසා, පුර්ෙනයන් සඳ න් ඉදිරිෙත් කිරීම් ෙලින් උපුටා දක්ෙමින්, - 

ෙරිශීල ය - පින ොනෙට් තුල, අභියාචාධිකරණය විසින් එහි විනිශ්චයන් මගින් න්හලි කරනු ෙැබූ සාධක 

සහ අව්ස්ථාව්න් තුලින් මතු වූ උපන්ේශ මත අමතර ඉදිරිපත් කිරීම් ඉතා න්ගෞරව්න්යන් යුතුව්, ඉදිරිපත් 

කරනු ෙබයි.      

 

උත්තර මන්ත්රී පින ොනෙට් නෙනුනෙන් නෙනී සිටිමින් රැජිණනේ මන්ත්රණ සභාෙ විසින් ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූ 

සිත් ඇඳ ගන් ා සුළු ඉදිරිෙත් කිරීම් මගින්, විරුද්ධ නෙමින්, නිව්ැරදි ප්රාන්ේශිකයක් න්ොමැති වුව්ත්,  රාජය 

මන්ත්රණ සභාව් විසින්, ඔවුන් විසින් අවිධිමත් න්ෙස සිදු කරනු ෙැබූ ඔවුන්න්ේම නින්යෝග පන්සක තැබීමට 

අධිකරණ බෙය තිබිය යුතු අතර, එයට න ේතුෙ  ම්, එෙැනි අවිධිමත් භාෙයක් නිෙැරදි කිරීමට නෙ ත් 

අධිකරණයක් න ොමැති බැවින් ෙ  අතර,  න්හේතු වූ අයුක්තිය නිව්ැරදි කිරීම සඳහා  පූර්ව්න්යන් ෙබා දුන් 

නින්යෝගය නිශ්ප්රභා කිරීමට න්හෝ විචෙය කිරීමට ඔවුන් විසින් අධිකරණ බෙය ඒකඡන්දන්යන් දරණ  

අතරතුර, රාජ්ය මන්ත්රණ සභානේ නෙ ත් කමිටුෙක් විසින් සිදු කල ඔවුන්නේ විනිශ්ෙය සමානලෝෙ ය 

කිරීම සඳ ා, උත්තර මන්ත්රී පින ොනෙට් විසින් ඉදිරිෙත් කල අභියාෙ ා නෙත්සමක් සළකා බැලීමට 

කටයුතු කර ඇත. - අන කුත් සාමි මන්ත්රීන්නේ එකඟතාෙය මත සාමි බ්රවුනි - විල්කින්සන්නේ උෙනද්ශය 

බලන් . (අදාළ නේදයන් ෙර්ණ ගන්ෙමින්, “ඒ“ නලස සළකුණු කරනු ලැබූ විනිශ්ෙයන්හි පිටෙත් අමුණා 

ඇත. අෙධාරණය නකොට ඇත.) 

 

“ අධිකරණ බෙය 

 

මා විසින් ෙැෙසූ ෙරිදි, න්මම මන්ත්රණ සභාව් විසින් ෙබා දුන් පූර්ව් නින්යෝගය නිශ්ප්රභා 

කිරීම න්හෝ විචෙය කිරීම සඳහා ඩු අත්පත් කර ගැනීමට  ්ඔබන්ේ ගරු අධිකරණය සතු 

ව් අධිකරණ බෙය න්පත්සම සඳහා ව් ව්ගඋත්තරකරුව්න් ව්ාද කරන්න්න් ැත. මාන්ේ 

විනිශ්චය තුළ, එම අව්සරය මූෙධර්මය සහ බෙධාරීත්ව්ය ය න්දකම මත නිව්ැරදිව් සිදු 

කර ඇත.  

 

මූෙධර්මය අනුව්, ඔබන්ේ ගරු අධිකරණය න්ව්ත අභියාචය කිරීන්ම් අව්සන් අධිකරණය 

න්ෙස, න්මම සභාව් විසින් සිදු කරනු ෙැබූ පූර්ව් නින්යෝගයක් මත න්හේතු වූ අයුක්තියක් 

නිව්ැරදි කිරීමට බෙය සතු න්ේ. න්ම් සම්බන්ධන්යන් සභාන්ේ අධිකරණ බෙය මත අදාළ 

ව්යව්ස්ථාපිතමය සීමාව්න් න්ොමැති අතර, එබැවින් එහි ප්රකෘති අධිකරණ බෙය බාධා 

න්ොමැතිව් නිදහස්ව් පව්තී.    

 

නකනසේ නෙතත්, නමම සභාෙ විසින් ඔහු න්හෝ ඇය විසින් නුසුදුසු ක්රමන්ේදයකට විෂය ගත 

ව්, පාර්ශව්න්ේ ව්රදක් හරහා න්ොව්, ආරක්ෂිත න්ෙස ව් අව්ස්ථාව්කදී, අභියාෙ ය 

 ැෙත විෙෘත න ොකර  බෙ ෙැ ැදිලි කර ගත යුතු නේ. විනශේෂිත  ඩු කටයුත්තකදී,  

සභාෙ විසින් සිදු කර  ලැබූ නිනයෝගය, එම ඩු කටයුත්ත සඳහාම  ෙබා දුන් තීරණය 
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පසු නින්යෝගයක් මගින් නිශ්ප්රභා කිරීම න්හෝ විචෙය කිරීම ප්රශ්කාරී න්ොව් අතර, 

එන්සේ ව්න්න්න් පළමු නින්යෝගය ව්ැරදි සහගත ව්න්න්න් ම්ය. “  

 

 

 

1. ම ජ්  ය ෙත උනදසා, නෙත්සම්කරු විසින්  අකමැත්නතන් බල කර සිටිමින්, ඉතා නගෞරෙනයන් යුතුෙ 

ෙ ත සඳ න් කරුණු, “රජ්නේ හඳුාගත් ඌණ ක්රියාකාරි ෙයෙසායයන් ස  ඌණ උෙනයෝජ්  ෙත්කම් 

පැව්රීම සඳහා ලබා දීමට ෙ  ෙ ත“  - නලස ශීර්ෂගත ෙ ත සඳ ා ෙ  2011.10.24 දිැති  එස් සී 

(එස් ඩී) 2/2011 සඳහා ෙද නිශ්චය පන්සක තැබීම න්හෝ නිශ්ප්රභා කිරීම න්හෝ විචෙය කිරීම සඳහා 

න්රේෂ්ඨාධිකරණන්ේ ප්රකෘති බෙය අභයාස කිරීම සඳහා අමතර කාරණා සහතික කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් 

කරනු ෙබයි.  

 

2. ප්රානද්ශීය අධිකරණය මගින් ලබා දුන් චිලී රජ්නේ හිටපු ප්රධානී උත්තර මන්ත්රී පින ොනෙට් නේ 

අත්අඩංගුෙට ගැනීනම් ෙනරන්තුෙට එනරහිෙ  එය නිශ්ප්රභා කිරීමට එනරහිෙ, තුන න් නදකක ෙැඩි 

තීරණයකින් සිදු කල අභියාෙ යක් පිළිගනිමින්, සාමි මන්ත්රී මණ්ඩලනේ 5 නදන කුනේ කමිටු 

සාමාජිකයින්නගන් යුතු කමිටුෙකින් 1998.11.25 දි ැතිෙ විනිශ්ෙය ලබා නදමින්,  එක්සත් 

රාජ්ධානිනයන් පිටුෙ ල් කිරීමට කටයුතු කර  ලදී; එහිදී මනුෂයත්ෙයට එනරහිෙ අෙරාධ 

කියාොන් න්ට එනරහිෙ, ෙැමිණිලි කිරීම සඳ ා ස්ොඤඥ නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ඔහුනේ 

අත්අඩංගුෙට ගැනීම සඳ ා ජ්ාතයන්තර ෙනරන්තුෙක් නිකුත් කරනු ලැබීය.  

 

3. එයින් ෙසුෙ, නසොයා ගැනීම් මතුනයහි, එෙැනි අභියාෙ යක් සඳ ා අෙසර ලබා දුන් එක් ස්ොමිෙරනයක් 

 ම් ෙශනයන්,  ස්ොමි න ොෆ්මාන් ස  ඔහුනේ බිරිඳ, න ොෆ්මන් ම ත්මිය සතුෙ,  ජ්ාතයන්තර නෙොදු 

සමාෙ ආයත ය සමඟ සම්බන්ධකම් ෙැෙතිනයන්,  උත්තර මන්ත්රී පින ොනෙට් අත්අඩංගුෙට නග  

පිටුෙ ල් කිරීම සඳ ා ෙ  අයැදුමට මැදි ත්ෙ කටයුතු කර  ලද අතර, ඔහුනේ නීතීඥයින් විසින් එෙැනි 

අෙස්ථාෙන්හිදී, ඔවුන්න්ේම විනිශ්චය සමාන්ෙෝචය කර න්ෙසට සාමි මන්ත්රී මණ්ඩලයට නෙත්සමක් 

ඉදිරිෙත් කරනු ලැබිය.  

 

4. ඉ ත සඳ න් නසොයා ගැනීම් සීරු  ඬ, සිවුරු ම් බෑම ස  මාධය න ලිකිරීම් ෙලට ආනුෂාංගික වූ අතර, 

ප්රතිඵලය වූනේ නෙොදු සමාෙ ජ්ාතයන්තරනේ නසොලිස්ටර්ෙරු විසින් ඔවුන්නේ 1998.12.1 දි ැති 

ලිපිනයන් ස  1998.12.7 දි ැති ලිපිනයන්, න ොෆ්මන් ම ත්මිය එක්සත් රාජ්ධානිනේ නෙොදු සමාෙ 

ජ්ාතයන්තරනේ අන්තර් ජ්ාතික නල්කම් කාර්යාලනේ නසේෙය කර  බෙ  ස  විනශේෂනයන් ෙරිොල  

ත තුරු දරණ බෙ පිළි ගැනීම; ස  න ොෆ්මන් ම තා විසින් එක්සත් රාජ්ධානිනේ නෙොදු සමාෙ 

ජ්ාතයන්තරනේ දයානුග්ර  සමාගනමහි අධයක්ෂක ස  සභාෙති නලස නසේෙය කර  බෙත්, නෙොදු සමාෙ 

ජ්ාතයන්තරනේ කාර්යයන් ස  නෙොදු සමාෙ ජ්ාතයන්තර සමාගම ය  නදනකහිම සම ර දර්ශ යන් 

සඳ ා කාර්යයන් සිදු කර නග  ය  බෙටත් පිළි ගන් ා ලදී.  න්හොෆ්මන් මහතා හට න්මයින් කිසිදු 

මූෙය ව්ාසියක් න්ොමැති අතර, න්මම ආයත විලින් කිසිදු පාරින්තෝෂිකයක් ෙැබී න්ොමැත.  

 

5. සාමි මන්ත්රී මණ්ඩලනේ 5 න්දන්කුන්ගන් සමන්විත කමිටුව්කින් ලබා දුන් 1998.11.25 දි ැති විනිශ්ෙය 

සම්බන්ධනයන් සමානලෝෙ ය කිරීම සඳ ා උත්තර මන්ත්රී පින ොනෙට්නේ අභියාෙ ා නෙත්සම සලකා 

බැලිම සඳ ා සාමි මන්ත්රී මණ්ඩලනේ 5 න්දන්කුන්ගන් සමන්විත ව් කමිටුව්ක් ෙත් කරනු ලැබූ අතර, 

අභියාෙ ාධිකරණනේ විනිශ්ෙය 1998.12.17 දි ැතිෙ ලබා නදමින්, 1999.1.15 දි ැතිෙ ඒ සඳ ා න ේතු 

ඉදිරිෙත් කරමින්, 1998.11.25 දිැතිව් සාමි මන්ත්රී මණ්ඩෙන්යන් ෙබා දුන් පුර්ව් විනිශ්චය පන්සක 

තබා, ස  නමම කරුණ සම්බන්ධනයන් පුර්ෙනයන් සම්බන්ධ වූ කිසිදු විනිසුරුෙරයකු න ොමැතිෙ, 

නෙ ස් ෙයෙස්ථාපිත කමිටෙක් මගින්  ැෙත විභාග කිරීමට උෙනදස් නදමින් නිනයෝග කර  ලදී.    
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6. සාමි මන්ත්රී මණ්ඩලනේදී ලබා දුන් අභියාෙ  සාමි මන්ත්රී මණ්ඩලනේ විනිශ්ෙය ඇමුණුම “ඒ“ නලස 

සලකුණු කර ව්ර්ණ ගන්ව්ා අව්ධාරණය කර ඇති නේදයන් නකනරහි,  නරේෂ්ඨාධිකරණනේ කාරුණික 

අෙධා ය ඉතා නගෞරෙනයන් යුතුෙ නයොමු කරනු ලැනේ.   

 

7. “රජ්නේ  ඳු ාගත් ඌණ ක්රියාකාරි ෙයෙසායයන් ස  ඌණ උෙනයෝජ්  ෙත්කම් ෙැෙරීම සඳ ා ලබා 

දීමට ෙ  ෙ ත“  - නලස ශීර්ෂගත ෙ ත සඳ ා ෙ  2011.10.24 දි ැති  එස් සී (එස් ඩී) 2/2011 සඳ ා 

ලද නිශ්ෙය, අගවිනිසුරු ආොර්ය ශිරානි බණ්ඩාර ායක මුලසු  දැරූ ඒ සමඟ විනිසුරු පී. ඒ. 

රත් ායක ස  විනිසුරු ෙන්ද්රා ඒක ායකනගන් සමන්විත ත්රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් විසින් ලබා 

නද  ලදී.   

 

8. ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙ නෙෞද්ගලීකරණය ෙැරදි ස ගත, නීති විනරෝධී ස  නීතිමය න ොෙ  නලස 

නිශ්ප්රශා කරමින්, නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් එස ්සී (එෆ් ආර්) අයදුම් අංක 158/2007 සඳ ා 2009.6.4 

දි ැතිෙ විනිශ්ෙය ලබා නදමින්, අන කුත් කරුණු අතරතුර, නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ෙ ත සඳ න් 

නිනයෝග ලබා නද  ලදී. ;  

 

“ 5. ම ජ් තාෙනේ ය ෙත උනදසා ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථානෙහි නිෙැරදි ස  

කාර්යක්ෂම කළම ාකරණයක් තිබීනම් අෙශයතාෙය මත, නමම අධිකරණය 

භාණ්ඩාගාර නල්කම් නෙත උෙනදස් ලබා නදමින්, මුදල් අමාතයෙරයානේ 

උෙනද්ශ ය මත, ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථානෙහි අධයක්ෂක මණ්ඩලයට ෙත් 

කිරීමට සුදුසු පිළිගත් අධයාෙනික / ෙෘත්කීයමය සුදුසුකම් සපුරා ලූ ස  ෙයාොර 

කළම ාකරණය, ගණකාධිකරණය, නීතිය, ොණිජ් යය, ආර්ථික විදයාෙ ස  

රක්ෂණය ය  විෂයයන්නගන් එකක් පිළිබඳ ෙසර 10 කට ෙඩා ෙළපුරුද්ද සහිත 

පුද්ගලයින් සුදුසු / අෙශය ප්රමාණයක්  ම් කර, නමම අධිකරණනේ අනුමැතිය 

සඳ ා ඒ නෙත ඉදිරිෙත් කර  නලස දන්ො සිටියි. අද සිට සති නදකක් ඇතුලත එකී 

 ාම නල්ඛ ය ඉදිරිෙත් කර  නලස භාණ්ඩාගාර නල්කම්ට උෙනදස් ලබා නදයි. ශ්රී 

ලංකා රක්ෂණ සංස්ථානෙහි අධයක්ෂක මණ්ඩලය ෙත් කර  තුරු ශ්රී ලංකා 

රක්ෂණ සංස්ථානෙහි ආයතනික / ෙරිොල  කටයුතු  සඳ ා සුදුසු ක්රමනේද සකස ්

කිරීමට භාණ්ඩාගාර නල්කම්ට නමමගින් බලය ලබා නදනු ලැනේ. “  (අෙධාරණය 

කර ඇත.) 

 

9. 2009.6.26 න ෝ ඒ ආසන්  දි ක, අතිනර්ක නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූ 

අධයක්ෂක මණ්ඩලනේ  ම් නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අනුමත කර  ලද අතර, එහිදී, ඒ සඳහා පළව් 

ව්ගඋත්තරකාර මුදල් අමාතයව්රයා විසින් අනුමැතිය ෙබා දී තිබුණු බව් සටහන් කර ගන්ා ෙදී.  

 

10.ප්රතිඵලය නලස, 2009 ජුලි න ෝ ඒ ආසන්  දි ක, ප්රදීප් ජි. එස්. කාරියෙසම් ශ්රී ලංකා රක්ෂණ 

සංස්ථානෙහි සභාෙති නිලය භාර ගන් ා ලදී. ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙ මුදල් අමාතයාංශනේ විෂය 

ෙථය යටනත් ක්රියාත්මක නේ, ස  ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථානේ සභාෙති ත තුර ලාභ උෙදෙ  

නගෞරොන්විත ත තුරකි.   

 

11.ශ්රී ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් නෙෞද්ගලීකරණය ෙැරදි ස ගත, නීති විනරෝධී නීතිමය න ොෙ  ස  

ෙංො ස ගත නලස නිශ්ප්රශා කරමින්, එස් සී (එෆ් ආර්) අයදුම් අංක 209/2007 සඳහා 2008.7.21 

දිැතිව් න්රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් විනිශ්චය ෙබා න්දමින්, නතෙ  ෙගඋත්තරකාර පී. බි. ජ්යසුන්දරට 

එන්රහිව් දැඩි දඬුව්ම්  නියම කරමින්, ඔහු විසින් දරණ මුදල් අමාතයාංශන්ේ න්ල්කම් සහ මහා 
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භාණ්ඩාගාරන්ේ න්ල්කම් තතුන්රන් සහ රජන්ේ අන්කුත් තතුරු ව්ලින් ඉල්ො අස්වීමට බෙ 

කරමින්, ස    නතෙ  ෙගඋත්තරකාර පී. බි. ජ්යසුන්දර විසින්, අන කුත් කරුණු අතරතුර, සෘජුෙ ස  

ෙක්රෙ රජ්නේ කිසිදු නිලයක් න ොදර  බෙට ප්රකාශ කරමින්, දිවුරුම් දී ප්රතිඥා නදමින් ස  පිළි 

ගනිමින්, 2008.10.16 දි ැතිෙ නරේෂ්ඨාධිකරණය නෙත දිවුරුම් නෙත්සමක් ලබා නද  ලදී. 

 

12. ජ් ාධිෙති නල්කම් විසින්, ෙළෙ  ෙගඋත්තරකාර මුදල් අමාතයෙරයා, ජ් රජ්නේ ජ් ාධිෙති නලස 

උෙනදස් දුන් බෙට අඟෙමින්,  නතෙ  ෙගඋත්තරකාර පී. බී. ජ්යසුන්දර  ට මුදල් අමාතයාංශනේ 

නල්කම් ස  ම ා භාණ්ඩාගාරනේ නල්කම් ෙශනයන්  ැෙත රාජ්කාරී භාර ගන් ා නලසට දුන් උෙනදස් 

අනුෙ, පී. බී. ජ්යසුන්දර විසින් නරේෂ්ඨාධිකරණය නෙත 2008.10.16 දි ැති දිවුරුම  මගින් ලබා දුන් 

ඉ ත සඳ න් පිළිගැනීම සඳ ා ස  ය ලබා නද  නලසට නරේෂ්ඨාධිකරණය නෙත අයැදුම් කර  ලදී.   

 

13. අ) බහුතර විනිශ්ෙයන්හි ප්රතිඵලය ෙශනයන්, එක් විනිසුරුෙරයකුනේ එකඟතාෙයකින් නතොරෙ, 

නරේෂ්ඨාධිකරණනේ සත් සාමාජික විනිසුරු මඬුල්ලක් විසින් එස් සී (එෆ් ආර්) අයැදුම් අංක 

209/2007 සඳ ා 2009.10.13 දි ැතිෙ විනිශ්ෙය ලබා නදමින්,  නතෙ  ෙගඋත්තරකාර  පී. බි. 

ජ්යසුන්දරෙ මුදල් අමාතයාංශනේ නල්කම් ස  ම ා භාණ්ඩාගාරනේ නල්කම් ෙශනයන්  ැෙත 

නසේෙනේ පිහිටුවීමට, ෙලෙ  ෙගඋත්තරකාර මුදල් අමාතයෙරයා විසින් කටයුතු කර  ලදී. නතෙ  

ෙගඋත්තරකාර පි. බී. ජ්යසුන්දර නේ අයැදුම ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 132 (3) (iii) ෙයවස්ථානෙහි 

විධිවිධා  ප්රකාරව ම ජ්  ෙටි ාකමකින් යුතු නෙොදු කරුණක් නලස විභාග කරනු ලැබ ඇත.    

 

 ආ) නරේෂ්ඨාධිකරණනේ සත් සාමාජික විනිසුරු මඬුල්ලක බහුතර 6-1 විනිශ්ෙයන් අනුෙ,  නතෙ  

ෙගඋත්තරකාර පී. බී. ජ්යසුන්දරනේ සංනශෝධිත නෙත්සනමහි සාරානුකූල (1) ෙ  ස  (2) ෙ  

අයැදුම් ප්රතික්නෂේෙ කර  අතරතුර, (3) ෙ  අයැදුම සඳ ා ස   ප්රද්රා  කරමින්, එ ම්,  “ ඔබනේ 

ගරු අධිකරණය විසින් සුදුසු ස  ලඟා විය  ැකි නසේ නෙනී ය  එෙැනි අන කුත් ස  ෙැඩිදුර ස   

ප්රද්රා ය කිරීම“ , ත වුරු කරමින්, ෙළෙ  ෙගඋත්තරකාර මුදල් අමාතයෙරයා විසින් ජ් රජ්නේ 

ජ් ාධිෙති ෙශනයන්, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 52 ෙ  ෙයෙස්ථානෙහි විධිවිධා  ප්රකාරෙ, නතෙ  

ෙගඅත්තරකාර පි. බී. ජ්යසුන්දර  මුදල් අමාතයාංශනේ නල්කම් ස  ම ා භාණ්ඩාගාරනේ නල්කම් 

ෙශනයන් ෙත් කිරීමට  ැකියාෙ ඇත.      

 

14. ෙසුෙ, 2009 ජූලි න ෝ ඒ ආසන්  දි ක ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථානෙහි සභාෙති නලස ෙත් කරනු ලැබූ 

අතර, එයින් ෙසුෙ න ෝ 2011 මැයි මස, ෙලෙ  ෙගඋත්තරකාර මුදල් අමාතයෙරයා විසින් ජි. එස්. 

කාරියෙසම්ෙ,   නතෙ  ෙගඋත්තරකාර පී. බී. ජ්යසුන්දර නල්කම් ෙශනයන් ෙත් කරනු ලැබූ මුදල් 

අමාතයාංශනේ විෂය ෙථය යටතට ෙැනට , ජ්ාතික ඉතිරි කිරීනම් බැංකුනෙහි සභාෙති නලස ෙත් කරනු 

ලැබීය. ජ්ාතික ඉතිරි කිරීනම් බැංකුනෙහි සභාෙති ත තුර ලාභ උෙදෙ  නගෞරොන්විත ත තුරකි.   

 

15. “රජ්නේ  ඳු ාගත් ඌණ ක්රියාකාරි ෙයෙසායයන් ස  ඌණ උෙනයෝජ්  ෙත්කම් ෙැෙරීම සඳ ා ලබා 

දීමට ෙ  ෙ ත“  - නලස ශීර්ෂගත ෙ ත මතුනයහි, ෙළෙ  ෙගඋත්තරකාර මුදල් අමාතයෙරයාද වූ, 

ජ් රජ්නේ ජ් ාධිෙති විසින් ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 122(1) (බී) ෙයෙස්ථානෙහි විධිවිධා  ප්රකාරෙ,  

අග විනිසුරු ආොර්ය ශිරානි බණ්ඩාර ායක නෙත 2011.10.21 දි ැතිෙ නයොමු කරමින්, ඒ අනුෙ, 

අගවිනිසුරු ආොර්ය ශිරානි බණ්ඩාර ායක විසින් මුලසු  දැරූ විනිසුරු මඬුල්ලක් විසින් 2011.10.24 

සඳුදා දි  අංක 2/2011 විනශේෂ නිශ්ෙය ලබා නද  ලදී.    

 

16. අ). ෙළෙ  ෙගඋත්තරකාර මුදල් අමාතයෙරයා ස  නතෙ  ෙගඋත්තරකාර මුදල් අමාතයාංශනේ 

නල්කම්, යටනත් විෂය ගත නබොන ොමයක් ෙයෙසායයන්  ෙ ත් නකටුම්ෙනතහි ෙ  උෙ 

නල්ඛ නයහි  ලැයිස්තු ගතෙ, අන ක් අය අතරතුර, සම්බන්ධකම් ඇතිෙ ස  ෙ ත් නකටුම්ෙත 
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බලාත්මක කිරීම ස  ඉදිරිෙත් කිරීම සඳ ා සාකච්ඡා කර උෙනයෝගිෙ, ෙළෙ  ෙගඋත්තරකාර 

මුදල් අමාතයෙරයා විසින් ඒ මත ම ජ්  මතය ප්රකාශ කිරීම සඳ ා අන කුත් කරුණු අතරතුර, 

කටයුතු කරනු ලැබීය. 2011.12.21 දි ැති  ැන්සාඩ් ොර්තානේ 3223/3224 නප්ළි බලන් . 

    

 ආ) “රජ්නේ  ඳු ාගත් ඌණ ක්රියාකාරි ෙයෙසායයන් ස  ඌණ උෙනයෝජ්  ෙත්කම් ෙැෙරීම සඳ ා 

ලබා දීමට ෙ  ෙ ත“  - නලස ශීර්ෂගත ෙ නතහි 2 ෙ  ස  4 ෙ  නේදය ප්රකාරෙ, රජ්ය 

නෙනුනෙන් ත වුරු කරමින්, නතෙ  ෙගඋත්තරකාර ම ා භාණ්ඩාගාරනේ නල්කම් පී. බී. 

ජ්යසුන්දර විසින් ෙයෙසායයන් 37 ක් ස  ඉඩනමන් නෙන් කර  ලද නකොටස් 77 ක් ෙෙරා ගැනීමට 

කටයුතු කර  ලදී.    

 

17. ෙළෙ  ෙගඋත්තරකාර මුදල් අමාතයෙරයා විසින් ඔහුනේ කැමැත්ත ස  අෙශයතාෙය මත ලාභ 

උෙය  ඉ ළ ෙෘත්තීයමය නද්ශොලනික නිලයකට, ඉ ත සඳ න් ෙරිදි, ෙත් කරනු ලැබූ ස  නතෙ  

ෙගඋත්තරකාර මුදල් අමාතයාංශනේ නල්කම් ස  ම ා භාණ්ඩාගාරනේ නල්කම් පී. බී. ජ්යසුන්දරනේ 

විෂය ෙථය යටනත් ක්රියාත්මක ෙ  ප්රදීප් ජි. එස්. කාරියෙසම්, අගවිනිසුරු ආොර්ය ශිරානි 

බණ්ඩාර ායකනේ ස්ොමි පුරුෂයා ෙ  අතර, භාවිතා කර  ොසගම් නෙ ස් බැවින්, නමම කරුණ 

රාජ්ය විෂය ෙථය තුල මතුවිය.   

 

18. ඉ තින් සඳ න්, පින ොනෙට් සම්බන්ධිතෙ සාමි මන්ත්රී මණ්ඩලනේදී ලබා දුන් අභියාෙ  සාමි මන්ත්රී 

මණ්ඩලනේ ඉ ත සඳ න් විනිශ්ෙය (“ඒ“) මගින් න ලි කර  ලද සාධක ස  අෙස්ථාෙන් තුල මතු කර 

දැක්වූ උෙනද්ශ අනුෙ, ඉ තින් සඳ න් සාධක ස  අෙස්ථාෙන්හිදී,  අග විනිසුරු ආචාර්ය ශිරානි 

බණ්ඩාරායක මුෙසු දැරූ විනිසුරු මඬුල්ෙක් විසින් නිශ්චය කරනු ෙැබූ, “රජ්නේ  ඳු ාගත් ඌණ 

ක්රියාකාරි ෙයෙසායයන් ස  ඌණ උෙනයෝජ්  ෙත්කම් ෙැෙරීම සඳ ා ලබා දීමට ෙ  ෙ ත“  - නලස 

ශීර්ෂගත ෙ ත සඳ ා ෙ  2011.10.24 දිැති  එස් සී (එස් ඩී) 2/2011 සඳහා ෙද නිශ්චය පන්සක 

තැබීම න්හෝ නිශ්ප්රභා කිරීම න්හෝ විචෙය කිරීම සඳහා න්රේෂ්ඨාධිකරණන්ේ ප්රකෘති බෙය අභයාස කිරීම 

සහතික කරනු ෙබයි.  

   

19. ම ජ්  ය ෙත සඳ ා, රජ්නේ  ඳු ාගත් ඌණ ක්රියාකාරි ෙයෙසායයන් ස  ඌණ උෙනයෝජ්  ෙත්කම් 

ෙැෙරීම සඳ ා ලබා දීමට ෙ  ෙ ත“  - නලස ශීර්ෂගත ෙ ත සඳ ා ෙ  2011.10.24 දිැති  එස් සී 

(එස් ඩී) 2/2011 සඳහා ෙද නිශ්චන්යහි ඇතුෙත් උපන්ේශයන්ට අදාළව් පුර්ව්න්යන් සිදු කරනු ෙැබූ 

න්ව්ස් ඉදිරිපත් කිරීම් තුෙ ව්ර්ධය ව් කාරණා සඳහා අමතර කාරණාව්න් ඉ තින් සඳ න් ෙ  

අතර,  අන යො යෙ, පුර්ව්න්යන් සිදු කරනු ෙැබූ නෙ ස් ඉදිරිෙත් කිරිම් තුල ෙයෙස්ථාපිතමය 

නිනයෝගයන් නයොමු කරනු ලැබිය.   

 

20. ඉතා නගෞරෙනයන් යුතුෙ ඉදිරිෙත් කර සිටිමින්, ප්රමුඛතම ෙැදගත්කම ෙ  ජ්ාතික ස  ම ජ්  

ෙැදගත්කම සළකා, නෙත්සම්කරු විසින් ස්ථාෙරෙ බැඳී සිට ස  නමහි අන්තර්ගත කරුණු 

නරේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිනේ තැබීමට අකමැති ොර්ශෙයන්ට බල කරමින්,  පින ොනෙට් සම්බන්ධනයන් 

සාමි මන්ත්රී මණ්ඩලනේදී ලබා දුන් අභියාෙ  සාමි මන්ත්රී මණ්ඩලනේ විනිශ්ෙය ඇමුණුම “ඒ“  හි 

ෙ ත සඳ න් “සාරයන්“ උපුටා දක්ෙනු ලැබ ඇත.  (අෙධාරණය කර ඇත.) 

 

බ්රවුනි - විල්කින්සන් සාමි 

 

#  ඔබනේ ගරු අධිකරණනේ ඉතා නේගනයන් සිදු කර නග  ය  කරුණ සම්බන්ධනයන් 

................  ඔවුන්නේ කථාෙන් සම්බන්ධනයන් න ොෆ්මන් සාමි විසින් එකඟතාෙය 

ෙල කල  මුදු ඒ සඳ ා නෙ ම න ේතු දක්ො න ොසිටිනේය. “ 
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# “ ..........  න ොෆම්න් සාමි ොර්ශ්වික විය  ැකි බෙට සතය අ තුරක් න ෝ සාධාරණ  

සැකයක් න ෝ අවිශ්ොසයක් ෙෙතී. ........... එහි සතය ෙක්ෂොතීත්ෙයක් න ොෙ සැක 

කටයුතු ෙක්ෂොතීත්ෙයක් ෙෙති  බෙට නෙෝද ා ඇත. “  

 

# “  පුද්ගලයකු ඔහුනේම  ඩුෙක් සඳ ා විනිශ්ෙයකරු න ොවිය යුතුය යන්  මුලික 

ප්රතිෙත්තියකි. ...... න ෝ ඔහුනේ නුසුදුසු වීම සඳ ා න ේතුෙ  ප්රමාණෙත් ප්රතිඵලයක් ඒ 

තුළ ඇති බෙට ස්ොමය කැමැත්තක් න ෝ මූලය තත්ෙයක් ෙෙති. “ 

 

# “ ...........  ඔහු අෙක්ෂොති න ෙ  බෙට අවිශ්ොසයක් මතුෙ ඇත, උදා රණයක් 

නලස එම ොර්ශෙය සමඟ ෙ  ඔහුනේ මිතුරුකම ................. විනිශ්ෙයකරුෙකු විසින් 

සාමා යනයන් තමාම ප්රතිලාභී න ොෙ   මුදු, අෙක්ෂොතී වීමට අනෙොන ොසත් 

වීනමන් නෙ ත් ොර්ශෙයකට ප්රතිලාභ ලබා නදනු ඇත. “. 

 

# “ .......... ෙක්ෂොතිත්ෙය පිළිබඳ අවිශ්ොසයක් න ෝ විය  ැකි බෙ ෙැෙතීම තුළ කිසිදු 

විමර්ශ යකින් නතොරෙ ඔහු නුසුදුසු විය. “ 

 

# “ ............   ාම මාත්රික ොර්ශෙයක් වීමම න ොෙ,  ප්රතිඵලය මත කැමැත්තක් 

විනිශ්ෙයකරු නෙත ෙැෙතීමද මගින් නිරනප්ක්ෂ ත  මකින්  ඩුෙක් දීර්ඝ කිරීම 

සිදුනේ. “ 

 

# “ .......... අන කකට ෙඩා, ප්රතිඵලය මත මුලය න ෝ  ස්ොමය කැමැත්තක් ෙැෙතීම 

මත  ඩුෙක් සඳ ා පුද්ගලයකු විනිශ්ෙයකරුෙකු නලස නෙනී සිටීමට නුසුදුසු වීම 

නිරායාසනයන්ම සිදුනේ. “ 

 

# එබැවින්,  ඩුෙක ඔහුනේ තීරණනයහි ප්රතිඵලය නලස මූලය ලාභයක් සකස ්  කිරීනම් 

ස්ථාෙරය ඔහු විසින් දරයි  ම්, විනිශ්ෙයකරු නිරායාසනයන්ම නුසුදුසු නේ.  ............. 

තාර්කිකෙ විනිශ්ෙයකරුෙකු නුසුදුසු විම නයනදනුනේ එක් ොර්ශෙයක් සමඟ 

විනිශ්ෙයකරු එකතු වීනමන් විනිශ්ෙයකරු විසින් ලබා නද  තීරණය මගින් න ේතු 

ප්රෙර්ධ ය වීම සිදු ෙන්නන්  ම්ය. “ 

 

# “ .......... විනිශ්ෙයකරු අෙක්ෂොත න ොෙ  බෙට ම ජ්  නිනයෝජිතයකු විසින් 

න ොඳ හිතින් යුතුෙ දන්ො සිටි  අෙස්ථාෙක   ම් සාධාරණ සැකයක් ස  

අවිශ්ොසයක් මතු නකනර්. “  

   

චින්ව්ලිහි න්ගොෆ් සාමි 

 

# “ ඔබනේ ගරු අධිකරණය විසින් කටයුතු කරනු ලබ   ඩුෙ සම්බන්ධෙ කටයුතු 

කිරීනම්දී විනිශ්ෙයකරු විසින් ොර්ශෙය සමඟ ෙඩාත් හිතෙත්ය. “ 

 

# “ එගින් ෙැහිදිලි ෙන්නන්, නමම සන්දර්භය තුළ අදාළ ෙ  කැමැත්ත මූලය කැමැත්තම 

න ොවිය යුතු බෙයි.  ........... අදාළ ොර්ශෙය සමඟ විරුද්ධ විමට න ෝ සංගත විමට 

න ො ැකි අෙස්ථාෙක විනිශ්ෙයකරු විසින් ඔහුනේම න ේතුෙකට නුසුදුසු නේ. “ 
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න්ෝෙන් සාමි 

 

#  “ ................. නෙන   කාරණය යථාර්ථය නසේ ෙැදගත්කමකින් යුතු නේ. “ 

 

ක්රයිගර්ඩ් හා න්හෝප් සාමි 

 

#  “ නෙන්ස්නලනඩල් සාමි විසින් ප්රකාශ කර  ලද්නද්, ඔහු අභියාෙක සමාගනමහි 

නකොටස් හිමියකුෙ සිටි බැවින්, ඔහු විනිශ්ෙනයහි කිසිදු නකටසකට සම්බන්ධ න ොවී 

විරාම ගැනීමට නයෝජ් ා කල බෙයි. ොන්සලර් සාමි ෙැෙසුනේ, නමම පියෙර සුදුසු 

නලසට න ොනෙන   බැවින් කණගාටු ෙ   බෙයි.  එනසේම නීතීඥ ප්රකාශ කර  

ලද්නද්, කිසිදු අසීරුතාෙක් මතුවිම ෙැලැක්විම සඳ ා  සුදුසු බැවින් නෙන්ස්නලනඩල් 

සාමි විරාම ගැනීම ෙඩා න ොඳ බෙ ස  ඒ සම්බන්ධනයන් ඔහුනේ විනරෝධතාෙයක් 

න ොමැති බෙයි. “  

 

#  “ අධිකරණනේ ෙරිොල ය පිළිගැනීනම් ෙැදගත්කම  ම්, නිසගනයන් සිදුෙ  

බෙට සිතා ගත  ැකි කරුණකින් ෙො ෙක්ෂොතිත්ෙයක් ඇති විය  ැකි න ෝ 

විනිශ්ෙයක කැමැත්ත මතුනයහි තනි කාර්යයක් නලස නීතිය අර්ථ නිරූෙණය 

කිරීනම්දී අත්විදි  කිසියම් කුඩා අෙ සුෙක් මරණීය  විමට ෙඩා ආරක්ෂිතෙ ගැලවීම 

සතුටු විය  ැකි උත්සා යක් නේ. “ 

 

#  “ විනිශ්ෙයකරුෙකුනේ විනිශ්ෙයකදී ඔහු අෙක්ෂොත බෙට ස  ඔහුනේ විනිශ්ෙය 

ලබා දීනම්දී ඔහු එකඟ බෙට කීමට කිසිදු පිළිතුරක් විනිශ්ෙයකරු නෙත න ොමැත. 

............ ඔහු අෙක්ෂොත බෙට නෙනී යා යුතුය. “  

 

#  “ ඔහු නෙත ෙක්ෂොති වීමට නයොමු කල බලෙෑමක් තිබුනණ්  ම් මිස  ැති ම් 

අෙක්ෂොතී තීරණයක් ලබා න ොදීම ඔහුනේ සිදුකර  ෙගකීම ඉටු කිරීමට නුසුදුසු 

නේ.  ෙැඩිදුරටත් (අධිකරණනේ ෙරිොල ය සම්බන්ධ ශුද් ධභාෙය ෙ  අෙනේ නීති 

ප්රතිෙත්ති ෙඩා  සැක සහිත නේ.) කිසියම් පුද්ගලයකු ෙඩාත් බලෙෑම් කරමින් 

අධිකරණ ධාරිතාෙය තුල කටයුතු කර  අෙස්ථාෙකදී, ඔහු යුක්ති ස ගත පුද්ගලයකු 

නලස සිතා නග , එම පුද්ගලයානේ අෙක්ෂොතිත්ෙය අවිශ්ොස කර  එෙැනි 

අෙස්ථාෙකදී, ෙක්ෂොතිත්ෙයක් ෙැෙතීමකින් නතොරෙම නුසුදුසු වීමට ප්රමාණෙත් නේ. 

“ 

 

හුටන් සාමි 

   

  # “ ..... න ෝ ක්රියාදාමයන් සඳ ා සම්බන්ධ ෙ  පුද්ගලයකු න ෝ ආයත යක් සමඟ 

ස ායනයන් ඔහු කටයුතු කිරීම, අධිකරණනේ ෙරිොල ය නකනරහි ම ජ්  

විශ්ොසය කම්ෙ යට ෙත් ෙනු ඇත. “ 

 

# “ ...... ස  විනිශ්ෙයකරු නෙත එම ොර්ශෙයන් සමඟ එෙැනි කැමැත්තක් ෙෙතී  ම් 

එෙැනි  ඩු ආෙරණය කර න ෝ ඔහුට ඒ සඳ ා ලඟා වීමට අෙ සු ෙ  නලස කටයුතු 

කර, අධිකරණ කාර්යයන් අෙශය නලස අෙක්ෂොතිෙ සිදු නකනර්. “ 
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# “ නතෙ  කාණ්ඩය ස ාය වීනමන් නුසුදුසු නේ. .......... ොර්ශෙයන් සමඟ සෘජු ස  

ෙක්ර සම්බන්ධතා, අත්දැකීම් න ෝ කැමති පුද්ගලයකු න ෝ පුද්ගලයින් සමඟ සංොද 

න ෝ නෙ ත් සම්බන්ධතාෙයන් මත  අවිශ්ොස පූර්ෙ විනිශ්ෙයන් න ෝ නෙ ත් 

ෙක්ෂොති ප්රතිඵල ගත ක්රියාදාමයන් සිදු විමයි. “ 

 

# “ ........... අධිකරණනේ ෙරිොල ය පිළිබඳ ඒකාග්රතාෙය තුල විශ්ොසය ෙැෙතිය යුතු 

වීම ම ජ්  ය ෙත ඉක්මො යයි.  ......  අධිකරණය කටයුතු කිරීම ෙමණක් න ොෙ, 

ප්රතයක්ෂ නලස ස  සැක සහිත න ොෙ  නලස නෙන   ෙරිදි කටයුතු කිරීම මූලික 

ෙැදගත්කමකි. “ 

 

# “ අධිකරණ ෙරිොල ය පිළිබඳ ම ජ්  විශ්ොසය  ය ෙනතහි ස්ෙභාෙය ෙ  අතර 

තීරණ ස්ථාෙර න ොවීම අෙශය නේ. “ 

      

 

21. නෙත්සම්කරු විසින් ෙැ ැදිලිෙ ප්රකාශ කරනුනේ, නමම ඉදිරිෙත් කිරීම් කිසිෙක් නෙෞද්ගලික න ොෙ  

බෙ  ස  තනිකරම ජාතික සහ මහජ යහපත උන්දසා සිදු කර  බෙත් ස  නෙත්සම්කරු විසින් 

කලකදී ප්රදීප් ජී. එස්. කාරියෙසම් බ්රවුන්ස් ස  සමාගනමහි නමෝටර් රථ අංශනයහි නෙළඳ කලම ාකර 

නලස දැ  සිටි අතර, ෙසුෙ ඔහු නෙත්සම්කරුනේ සමාගම ෙ  කන්සල්ටන්ස් 21 ලිමිටඩ්හි නසේො 

ලාභිනයකු බෙත්ය.  

 

22. නෙත්සම්කරු කිසිදු ගැටලුව්ක් මතු න ොකල අතර, 2009 සැපැතැම්බර් මසදී, අග විනිසුරු ආචාර්ය 

ශිරානි බණ්ඩාරායක ඇතුෙත් වූ නරේෂ්ඨාධිකරණනේ සත් සාමාජික විනිසුරු මඬුල්ලක් විසින් ඉ ත 

කී නතෙ  ෙගඋත්තරකාර පී. බී. ජ්යසුන්දර විසින් ඔහුන්ේ 2008.10.16 දිැතිව් න්රේෂ්ඨාධිකරණය 

න්ව්ත ෙබා දුන් දිවුරුම මත සහ ෙබා ගැනීමට  වූ අයැදුම විභාග කරමින්; ඔහු  ැෙත රජ්නේ 

නිලයකට එ ම් මුදල් අමාතයාංශනේ ස  ම ා භාණ්ඩාගාරනේ නල්කම් නලස ෙත් වූ අතර, ඔහුනේ 

විෂය ෙථය යටනත් ෙැෙත එ  ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථානෙහි එව්කට  සභාපති න්ෙස 2009 ජූලි මස 

අග විනිසුරුව්රියන්ේ ස්ව්ාමි පුරුෂයා ව් ප්රදීප් ජී. එස්. කාරියව්සම් පත් කරනු ෙැබීය.  

 

23. ඉ තින් සඳ න් නතෙ  ෙගඋත්තරකාර පී. බී. ජ්යසුන්දරනේ විභාග කරනු ලැබූ ඉ ත සඳ න් 

අයැදුනමහි සත් සාමාජික විනිසුරු මඬුල්නලහි එක් විනිසුරුෙරයකු වූ ශිරානි තිලකෙර්ධ  විසින් 

2009.10.13 දි ැති අෙමතික විනිශ්ෙනයන් උපුටා ගත් ‘උධෘතයන්‘ ෙ ත දක්ො ඇත.    

 

“ 8 ෙ  ෙගඋත්තරකාර නෙත්සම්කරු (“නෙත්සම්කරු“) ( එ ම් නමම අයැදුනමහි නතෙ  

ෙගඋත්තරකාර පී. බී. ජ්යසුන්දර) විසින් 2009 ජුලි 7 ෙ  දි  නගොනු ගත කල නෙත්සම 

ස  ඔහු විසින් 2009 ජුලි 11 සහ 2009 ජුලි 31 දිැතිව් (2009 ජුලි 21 සඳ න් ෙරද)  

න්දව්රක් සංන්ශෝධය කෙ, නමම අයැදුම නරේෂ්ඨාධිකරණනේ සත් සාමාජික විනිසුරු 

මඬුල්ලක් ඉදිරිනේ විභාගයට ගැණුනි. .......... “ 

 

“ අධිකරණය .......... 2009 ජූලි 31 දි ැති සංනශෝධිත නෙත්සනමහි අයැදි  ලද නේද අංක 

(අ) ස  (ආ) හි ස   ප්රතික්නෂේෙ කර  ලදී. නකනසේ නෙතත්, සංනශෝධිත නෙත්සනමහි 

අයැදි  ලද නේද අංක (ඇ) හි ස   ප්රද්රා ය කිරීමට කැමති විය. “ 

 

“ නෙත්සම්කරු, ( එ ම් නමම අයැදුනමහි නතෙ  ෙගඋත්තරකාර පී. බී. ජ්යසුන්දර) 

අධිකරණන්යන් එන්සේ න්පත්සම සංන්ශෝධය කිරීමට අව්සරය ෙබා න්ොන්ග, 2009 ජුලි 
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21 ව් දි න්පත්සම් සංන්ශෝධය කර ෙදී. ෙඩාත් විනශේෂිතෙ, සංන්ශෝධයට සහායක 

දිවුරුම් ප්රකාශය සාමාදා විනිශ්චයකාරව්රයකුන්ේ / දිවුරුම් න්කොමසාරිසව්්රයකුන්ේ 

අත්සකින් න්තොරව් ඉදිරිපත් කරනු ෙැබ, ඒ මත අන්තර්ගත දිවුරුම් ව්ැකිය අව්ෙංගු සහ 

ව්ැරදි සහගත බව්ට එන්ෙස න්යොදා න්ග ඇත.  එන යින් 2009 ජුලි 21 දි ැති සංනශෝධිත 

නෙත්සම ෙලංගු දිවුරුම් ප්රකාශයට ස ාය න ොදක්ො ෙැෙති අතර ස  ප්රතිඵලය නලස, එකී 

දිවුරුම් ප්රකාශය ආරම්භන්ේදීම ප්රතික්න්ෂේප කෙ යුතු විය. 

 

නමම කාරණා 2009 අනගෝස්තු 3 ෙ  දි  සැලකීමට ගැනීනම්දී, 2009 ජූලි 31 ව් දිැති 

න්දව් සංන්ශෝධිත න්පත්සම සහ 2009 ජුලි 31 දිැති අදාළ දිවුරුම් ප්රකාශය ැව්ත 

ව්තාව්ක් අධිකරණන්ේ අව්සරය ෙබා ගැනීන්මන් න්තොරව්   ඇතුලත් කරමින්,  ෙ  ලිපි 

ඇතුලත්ෙ නගොනු කරනු ලැබීය. “    

 

24. අ) එයින් නකටි කාලයකට ෙසුෙ, නෙත්සම්කරු විසින් 2009.11.10 දි ැති සංනශෝධිත නෙත්සම 

නගොනු කරමින්, ඒ සමඟ 2009.11.10 දි ැති නමෝසමක් මගින් ආෙරණය කරනු ලැබ, 2009.6.25 

දි ැති එස් සී (එෆ් ආර්) අයැදුම් අංක 481/2009 ට සිදු කරනු ලැබූ සංනශෝධ යන් ප්රකාශිතෙ න ලි 

කරමින්, මහජ යහපත උන්දසා අයැදුමක් ඉදිරිපත් කරනු ෙැබූන්ේ, අන යො යෙ, නතෙ  

ෙගඋත්තරකාර  පී. බී.   ජ්යසුන්දර විසින් ප්රධා  භූමිකාෙක් සිදු කල අෙොදී න ජින් ගනුනදනුෙ 

සමඟිනි.     

 

ආ)ඉහත සඳහන් කරුණට සම්පුර්ණන්යන්ම පටහැනි න්ෙස, අෙස්ථා නදකකදී සංනශෝධිත නල්ඛ  

නගොනු කර,  න්රේෂ්ඨාධිකරණන්ේ අව්සරය න්ොමැතිව්, නතෙ  ෙගඋත්තරකාර පී. බී. ජ්යසුන්දර 

විසින් ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූ දිවුරුම මත, 2009.11.19 දි ැතිෙ විනිසුරු ශිරානි බණ්ඩාර ායක 

විසින් නෙත්සම්කරුට උෙනදස් නදමින් නිනයෝග කර  ලද්නද්, නරේෂ්ඨාධිකරණනේ නීති විධිවිධා  

ප්රකාරෙ නෙත්සම්කරු විසින් ඔහුනේ නෙත්සම සංනශෝධ ය කිරීමට නරේෂ්ඨාධිකරණනේ අෙසරය 

ලබා ගත යුතු අතර, ඔහු විසින් එෙැනි නමෝසමකින් ස ාය දැක්විය යුතු බෙ ස  එෙැනි අරමුණක් 

සඳ ා කරුණු  ස ාය ලබා දීමට සකස් ෙ  බෙයි. න්මහිදී ැව්ත න්පත්සම්කරු විසින් ගැටලුව්ක් 

මතු න්ොකර ෙදී.     

 

25. එතකුදු වුෙ, ප්රමුඛතම ව්ැදගත්කම ව් ජාතික සහ මහජ ව්ැදගත්කම සළකා, න්පත්සම්කරු විසින් 

න්මම අව්ස්ථාන්ේදී  න්මම ගැටලුව් මතු කිරීමට බෙ කරමින්, අෙසා  ප්රජ්ාතන්ත්රොදනේ උෙරිම 

අධිකරණය නෙත  නමම ගැටලුෙ දැන් ෙැමිණ ඇති බැවින්, නරේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිනේ  ෙෙතින්නන් 

ඉතා ෙැදගත්කමක් සහිතෙ ගැටලුෙක් බැවින්,  2002 ඔක්නතෝබර් මස නරේෂ්ඨාධිකරණනේ සත් 

සාමාජික විනිසුරු මඬුල්ලක් විසින් ලබා දුන් නිශ්ෙනයහි උෙනද්ශ මත, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථාෙ මගින් 

නිනයෝග කර ඇති ෙරිදි, ම ජ් තාෙනේ අන්සතු කල න ො ැකි ෙරමාධිෙතයය උල්ලංඝ ය කරමින්, 

ආරක්ෂා කල යුතු ස  ත වුරු කල යුතු ම ජ් තාෙනේ ෙයෙස්ථාපිත බලය අභයාස කරමින් ස  

ම ජ් තාෙනේ අධිකරණ බලය අභයාස කරමින් කටයුතු කර , නමම කරුණ සම්බන්ධ ගැටලුෙ මතු 

කර දැක්වීමට බල කර සිටී.   (අෙධාරණය කර ඇත.)  

 

“ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාන්ේ සමසථ් නිර්මිතය හරහා දින්ව් එක් මූෙධර්මයක් පව්තී ම්, 

එය නීතින්ේ ආධිපතයය මූෙධර්මය ව් අතර, ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ථාව් යටන්ත්, නීතින්ේ 

සීමාව්න් ඇතුෙත රජන්ේ සෑම අංගයකම කර්තව්යයන් විශ්ව්ාසව් තහවුරු කර පව්රා 

න්දනු ෙබන්න්න් අධිකරණ බෙය මගින් ව් අතර සහ එබැවින් නීතින්ේ ආධිපතයය 

අර්ථදායී සහ සඵෙදායී න්ේ. “ 
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26. නෙත්සම්කරු විසින් ඔහුනේ නෙත්සනමහි 16 ස  17 නේදයන් ෙ තින්  ැෙත පිටෙත් කර ඇත.  

 

“ 16. අ) නෙත්සම්කරු විසින් 2011.11.17 දි ැතිෙ නගොනු කරනු ලැබූ අයැදුම් එසස්ී 

(එස්ඩී) අංක 2/2011 සම්බන්ධනයන් ඔබනේ ගරු අධිකරණනේ අගවිනිසුරු 

විසින් විනිසුරු පී. ඒ. රත් ායක ස  විනිසුරු ෙන්ද්රා ඒක ායක සමඟ 

එකඟතාෙනයන් යුතුෙ 2011.11.22 දි ැතිෙ සිදුක රනු ලැබූ ෙ ත සට  , 

නෙත්සම්කරු විසින් ඉතා නගෞරෙනයන් යුතුෙ ඉදිරිෙත් කර සිටී. නකනසේද යත්; 

 

  “ෙ ත සඳ ා නමම අධිකරණය මගින් ෙ  නිශ්ෙයන් සම්බන්ධනයන්, ඕ ෑම 

ොර්ශෙයක් මැදි ත් වීමට අෙශය ෙන්නන්  ම්, එය නරේෂ්ඨාධිකරණය නෙත 

ඉදිරිෙත් කිරීමට ප්රථම එම අෙස්ථානේදීම සිදු කල යුතු නේ. “  

 

 යන්  ප්රමාද න්දෝෂයක් බෙයි.  

 

ආ) ඔබනේ ගරු අධිකරණය විසින්, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 122(1) ෙයෙස්ථාෙ 

යටනත් ෙ ත  දිසි ෙ තක් නලස සඳ න් කර  අෙස්ථාෙ ෙ  විට, එම ෙ ත 

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 78(1) ෙයෙස්ථාෙ යටනත් ගැසට් කිරීමට කටයුතු කර 

න ොතිබුණු අතර, ඉ ත සඳ න් ෙ ත ොර්ලිනම්න්තු නිනයෝග ෙත්රයක් නලස 

ඉදිරිෙත් කර  අෙස්ථාෙට අෙමනයන් දි  7 කට ෙත් ප්රථම ආණ්ඩුක්රම 

ෙයෙස්ථානේ 78 ෙයෙස්ථාෙ යටනත් ගැසට් කිරීමට කටයුතු කර න ොතිබුණි. 

ෙ ත 2011.11.8 දි  දරණ ලද අතර, එය ොර්ලිනම්තුනෙන් සම්මත කර  

ලද්නද් 2011.11.9 ෙ  දි ැතිෙය.      

 

ඇ) ඉ ත ෙ ත ඒ සඳ ා මැදි ත් වීමට කැමති ඕ ෑම ොර්ශෙයකට මැදි ත් විය 

 ැකි ෙ  නලස ෙ ත ප්රසිද්ධ කර තබා ඇති බෙට ඔබනේ ගරු අධිකරණය 

විසින් ෙැරදි නලස නග  ඇති විශ්ොසය යටනත්, එය එන්සේ වී න්ොමැති බව්, 

නෙත්සම්කරු  විසින් ඉතාම නගෞරෙ සහිතෙ, ඔබනේ ගරු අධිකරණය නෙත 

ඉදිරිෙත් කර සිටී.  

 

ඈ) එබැවින්, නෙත්සම්කරුට න ෝ නෙ ත් ඕ ෑම මැදි ත්වීමට කැමති 

පුරෙැසියකුට, ඉ ත 16(අ) සඳ න් කර ඇති සාධක ෙරිදි, ඔබනේ ගරු 

අධිකරණය ඉදිරිනේ විභාග කිරීනම්දී මැදි ත් වීමට න්ොහැකි න්ේ.   

 

ඉ) ‘ඕ ෑම ොර්ශෙයකට මැදි ත් විය  ැකිෙ තිබුනණ්  ම්‘, ඔබනේ ගරු 

අධිකරණනේ ෙසුෙ නගොනුෙ  නෙත්සම් මගින් ප්රමාණෙත් සාක්ෂි ලැබීම ස  

නිශ්චිතෙ බලෙෑමට ලක් වූ ොර්ශෙයන් විසින් නයොමු කරනු ලැබූ ලිපි ෙලින්, ඒ 

පිළිබඳෙ මාධයයන්හි අ ාෙරණය කර ඇති ෙරිදි , එව්ැනි පාර්ශව්යන් ඔබන්ේ 

ගරු අධිකරණන්ේදී නිශ්චිතව්  මැදිහත් වීමට  අව්ස්ථාව් තිබුණි.  

 

ඊ) ඉ ත කී විභාග කිරීනම්දී, ඔබනේ ගරු අධිකරණය නෙත නීතිෙති නිනයෝජ් ය 

කරමින් නිනයෝජ්ය නසොලිස්ටර් ජ් රාල් විසින් ෙමණක් ස ාය දක්ො ස ාථ 

කර තිබුණි.  
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17.අ) නමම ෙ ත නීතියක් නසේ ක්රියානෙහි නයදීමට ස  බලාත්මක කිරීමට කඩි මින් 

ස  ර සිගතභාෙනයන් කටයුතු කල ආකාරය පිළිබඳෙ ෙ ත කරුණු මගින් 

න ලිදරේ වී ඇත; 

 

i) 2011.10.19  බදාදා දි ැතිෙ ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 122(1) 

ෙයෙස්ථාෙ යටනත්  දිසි ෙ තක් නලස අමාතය මණ්ඩලය විසින් 

ස තික කර (අමාතය මණ්ඩල රැස්වීම් ොරයන් සාමා යනයන් 

ෙෙතින්නන් සෙස් යාමනේදීය.) ඔබනේ ගරු අධිකරණය නෙත නයොමු 

කර ඇත.  

   

ii) ඔබනේ ගරු අධිකරණනේ සට න්හි ොර්තා වී ඇති ෙරිදි එකී ‘ දිසි 

ෙ ත‘ ලැබී ඇත්නත් 2011.10.21 සිකුරාදා දි යි.   

 

iii) එකී ‘ දිසි ෙ ත‘සම්බන්ධ කරුණු විභාගයට ගැනීම නීතිෙතිනේ ස ාය 

ෙමණක් සහිතෙ 2011.10.24  සඳුදා දි ැතිෙ සිදු කර ඇත.   

  

iv) ඉ ත කී විභාග අංක එසස්ී (එස්ඩී) 2/2011 ඔබනේ ගරු අධිකරණය 

විසින් 2011.10.24 සඳුදා දි  විභාගයට ගැනීමට නියමිත  ඩු 

ලැයිස්තුෙ නලසට මාධයයන්හි ෙලවූ ලැයිස්තුෙට ඇතුලත්ෙ න ොතිබුණි. 

 

2011.10.24 සඳුදා දි ැති නඩ්ලි නිවුස් ස  නඩ්ලි මිරර් පුෙත් ෙත් ෙල   ෙලවූ 

ොර්තාෙන්හි සතය පිටෙත් එකතුෙ “එක්ස්7“  නලස සළකුණ කර අමුණා ඇති 

අතර, නමම අයැදුනමහිම නකොටසක් ෙශනයන් භාර ගන් ා නලස අයැද සිටී. 

 

v) එම කරුණ ලැයිස්තු ගත කර තිබුණද, එකී විනශේෂිත ‘ දිසි ෙ ත‘ 

ඔබනේ ගරු අධිකරණය විසින් විභාග කර  බෙට ම ජ් තාෙ 

දැනුෙත්ෙ න ොසිටි අතර, ඒ සඳ ා ෙ  ප්රතිොද  කෙනර්ද යන්  

ම ජ් තාෙ න ොදන් ා කරුණක් විය. 

 

vi) 9 ෙ  ෙගඋත්තරකාර කථා ායක විසින් ඉ ත සඳ න් කල එස්සී 

(එස්ඩී) අංක 2/2011 නිශ්ෙය 2011.11.8 දි ැතිෙ ෙමණක් 

ොර්ලිනම්න්තුනේ සභාගත කර තිබුණි.  

 

vii) 9 ෙ  ෙගඋත්තරකාර කථා ායක විසින් ඉ ත සඳ න් කල ෙ ත 

2011.11.8 දි ැතිෙ ෙමණක් ොර්ලිනම්න්තුනේ සභාගත කර තිබුණි.  

 

viii) ඉ ත සඳ න් කල එස්සී (එස්ඩී) අංක 2/2011 නිශ්ෙය මත ෙද ම්ෙ, 

ෙ ත කමිටු ොර 15 ක සිදුවූ සංනශෝධ යන් සමඟ 2011.11.9 දි ැතිෙ 

ොර්ලිනම්න්තුනේ සම්මත විය.  

 

ix) 9 ෙ  ෙගඋත්තරකාර කථා ායක විසින් 2011.11.11 දි ැතිෙ එම 

ෙ ත නීතියක් බෙට ස තික කර  ලදී. (එම ෙ ත කමිටු ොර 15 ක 
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සිදුවූ සංනශෝධ යන් සමඟ 2011.11.9 දි ැතිෙ ොර්ලිනම්න්තුනේ 

සම්මත වීනමන් දි  නදකකට  ෙමණක් ෙසුෙ) 

 

x) 2011.11.22 දි ැති  ැන්සාඩ් ොර්තානේ 203 නේදය අනුෙ, 9 ෙ  

ෙගඋත්තරකාර කථා ායක විසින් ඉ ත සඳ න් ස තික කිරීම 

2011.11.22 දි ැතිෙ ෙමණක් ොර්ලිනම්න්තුනේදී නිනේද ය කර 

තිබුණි.   

 

ආ) නීතිෙති නදොර්තනම්න්තුෙ ස  නීති නකටුම්ෙත් නදොර්තනම්න්තුෙ සමඟ 

අන්තර් කටයුතු සිදු කරමින්, ෙ ත නීතියක් බෙට ෙත් කිරීමට නීති නකටුම්ෙත් 

කිරීනම් ක්රියාෙලිනේදී ස  ඉදිරිෙත් කිරීනම්දී නෙත්සම්කරු විසින් ස ාය ලබා දී 

ඇත.  එෙැනි අෙස්ථා නදකක්  ම්  2007 අංක 7 දරණ සමාගම් ෙ නත් නිති 

නකටුම්ෙත් කිරීම ස  2004 අංක 10 දරණ නද්ශීය ආදායම් (නදෝෂ සමාෙ දීම 

සඳ ා නිනයෝග) ෙ ත නිති නකටුම්ෙත් කිරීමයි.  

 

ඇ) 2004 අංක 10 දරණ නද්ශීය ආදායම් (නදෝෂ සමාෙ දීම සඳ ා නිනයෝග) ෙ ත, 

ජ්ාතික ස  ම ජ්  ෙැදගත්කමක් අනුෙ ක්රියාත්මක කිරීම ෙ ත ෙරිදි සිදු විය; 

 

i)  2004.8.16 දි ැතිෙ ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 122(1) ෙයෙස්ථාෙ 

යටනත්  දිසි ෙ තක් නලස අමාතය මණ්ඩලය විසින් ස තික කර 

ඔබනේ ගරු අධිකරණය නෙත නයොමු කර ඇත. 

ii)  එකී ‘ දිසි ෙ ත ‘සම්බන්ධ කරුණු විභාගයට ගැනීම නීතිෙතිනේ 

ස ාය ෙමණක් සහිතෙ 2004.8.23  දි ැතිෙ සිදු කර ඇත.   

iii) ෙ ත 2004.9.7  දි ැතිෙ  ොර්ලිනම්න්තුෙට ඉදිරිෙත් කර තිබුණි. 

iv) ොර්ලිනම්න්තුනේ විොදයට ලක් කර ස  2004.9.22 දි ැතිෙ කමිටු 

ොර 14 ක සංනශෝධ  සහිතෙ ොර්ලිනම්න්තුනේ සම්මත විය.   

v) කථා ායක විසින් 2004.10.20 දි ැතිෙ ෙ ත නීතියක් බෙට ස තික 

කර  ලදී.  

 

27. නෙත්සම්කරු විසින් ෙ ත සඳ න් 2012.1.18 දි ැතිෙ නමෝසම අයදුම්ෙත ආණ්ඩුකම ෙයෙස්ථානේ 

132 (3) (iii) ව්යව්ස්ථාව් ප්රකාරව නගොනු ගත කරනු ලැබ ඇත. (අෙධාරණය නකොට ඇත.) :   

 

“ නමම අයැදුම 2001.11.25 දි ැතිෙ ඉදිරිෙත් වීනමන් ෙසුෙ, නෙත්සම්කරු නෙත 

සංනශෝධිත නෙත්සම ඉදිරිෙත් කිරීම සඳ ා අෙසරය ලබා නදමින්, ඔබනේ ගරු 

අධිකරණනේ නල්ඛකාධිකාරී විසින් ෙගඋත්තරකරුෙන් නෙත දැන්වීම් නයොමු කිරීමට, 

ඔබනේ ගරු අධිකරණය විසින් උෙනදස් ලබා නදමින් නිනයෝග කර ඇත.   

 

ස  ඒ අනුෙ, සංනශෝධිත නෙත්සම 20011.12.16 දි ැතිෙ  ඉදිරිෙත් කරනු ලැබීනමන් 

අ තුරුෙ, ඔබනේ ගරු අධිකරණනේ නල්ඛකාධිකාරී විසින්  ැෙත ලැබිය යුතු දි ය 

2012.1.26 නලස සඳ න් කරමින් ෙගඋත්තරකරුෙන් නෙත දැන්වීම් නිකුත් කරනු ලැබ 

ඇත.  

 

ස , හිටපු අග විනිසුරු සරත් එන් සිල්ො විසින් එස්සී (එෆ්ආර්) අයැදුම් අංක 352/2007 

මත ලබා නදනු ලැබූ ෙ ත උෙනද්ශයන් එකී සංනශෝධිත නෙත්සනමන් උපුටා ගන් ා ලදුෙ, 
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නෙත්සම්කරු විසින් නගෞරෙනයන් යුතුෙ ඔබනේ ගරු අධිකරණනේ අෙධා යට නයොමු 

කර සිටී. නකනසේද යත්; 

 

“මූලික අයිතිොසිකම් අයැදුම් න්මම අධිකරණය ඉදිරින්ේ අසනු ෙැබූ 

අන්කුත් ව්ර්ගන්ේ අභියාචාව්න්න්ගන් ගුණාත්මකව් න්ව්ස් ව් අතර,  

ඔවුන්න්ේ සැෙකිල්ෙට ඉහළ අව්සරයක් සහතික කිරීම සහ න්මම අයැදුම් 

සඳහා අභයාස කර ෙද යුක්ති සහගත අධිකරණ බෙය ව්ට කරමින් එන්සේ 

කටයුතු කිරීම පිණිස සහය ප්රද්රාය කරනු ෙැන්බ්.“    

   

එනසේම නමය ම ජ්  ස  නෙොදු ෙැදගත්කමක් සහිත ප්රශ්  සමඟ සම්බන්ධිත සංකීර්ණ 

කරුණක් ෙ  බැවින්, ආණ්ඩුක්රම ෙයෙස්ථානේ 132 ෙ  ෙයෙස්ථානේ විධිවිධා  ප්රකාරෙ, 

ඔබනේ ගරු අධිකරණනේ අග විනිසුරු නෙත නමම අයැදුම ඉදිරිෙත් කිරීමට නෙත්සම්කරු 

හිමිකම ලැබූ බෙ, නෙත්සම්කරු විසින් ඉතා නගෞරෙනයන් යුතුෙ ප්රකාශ කර සිටී.  

 

ඒ අනුෙ, නමම කරුණ සම්බන්ධනයන් අන කුත් ොර්ශෙයන් විසින් සිදු කරනු ලැබූ පූර්ෙ 

අයැදුම් ඔබනේ ගරු අධිකරණනේ ෙස් නදන කුනගන් සැදුම්ලත් විනිසුරු මඬුල්ලක් 

ඉදිරිනේ විභාග කිරීමට උෙනදස් ලබා නදමින් නිනයෝග කර  ලද බෙ ඉතා නගෞරෙනයන් 

යුතුෙ උපුටා දක්ෙමින්, ඔබනේ ගරු අධිකරණනේ ෙස් නදන කුනගන් න ෝ ඊට ෙැඩි 

සංඛයාෙකින් සමන්විතෙ සැදුම් ලත් විනිසුරු මඬුල්ලක් මගින්, ඔබනේ ගරු අධිකරණයට 

ෙ සු දි යකදී, නමම කරුණ විභාග කිරීම සඳ ා කටයුතු කර  නලසට, ඔබනේ ගරු 

අධිකරණනේ අග විනිසුරු විසින් උෙනදස් ලබා නදමින් නිනයෝග කර  නලසට, 

නෙත්සම්කරු විසින් නගෞරෙනයන් යුතුෙ අයැද සිටී.     

 

එනසේම, ඔබනේ ගරු අධිකරණය විසින් එනසේ ස්ථිර කරනු ලැබූ දි ය 2012.1.26 න ොෙ, 

ඉක්බිති නමම කරුණ සඳ ා ස්ථිර කරනු ලැබූ  ෙ දි ය ෙගඋත්තරකරුෙන් නෙත 

දැන්වීමට ඔබනේ ගරු අධිකරණනේ නල්ඛකාධිකාරී නෙත උෙනදස් නදමින් නිනයෝග කර  

නලස අයැද සිටී. “ 

 

ඉ ත සඳ න් නල්ඛ  ස  කරුණු නරේෂ්ඨාධිකරණනේ ොර්තාෙන්නගන් ෙ  අතර, අෙශය ෙන්නන් 

 ම්,  ඔබනේ ගරු අධිකරණනේ ෙ සුෙ සඳ ා ඔබනේ උෙනදස් මත, එම නල්ඛ යන්හි පිටෙත් ලබා 

දීමට  ැකියාෙ ෙෙතී.  

 

 (අත්ස ) 

නෙත්සම්කරු 

  2012.2.9 

 


