
 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් දී 

 
 

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

 
එස්සීඑෆ්ආර්  ඉල්ලුම්පත් අංක. 534/2011 

 
නිහාල් ශී අමරෙසේකර 
අංක, 167/4,  
විපුලෙසේන මාවත 

  ෙකොළඹ 10 
 
 

 
      ෙපත්සම්කරු 
 
 

එදිරිව 
 
 

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

 ෙකොළඹ 12. 
 

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

 
3. පී. බී. ජයසුන්දර 

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

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
ජනරජ ෙගොඩනැඟිල්ල 

 ෙකොළඹ 7 
 

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

  
6. ෙමොහාන් පීරිස්, ජනාධිපති නීතිඥ 

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

7. රවුෆ් හකීම් 
අධිකරණ අමාත්ය 
උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය 
ෙකොළඹ 12 

 
8. සුහද ගම්ලත් 

 ෙල්කම්, අධිකරණ අමාත්යාංශය 
උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය 
ෙකොළඹ 12 

 
9.   චමල් රාජපක්ෂ, පා. ම.  

පාර්ලිෙම්න්තු ගරු. කථානායක 
 ශී ජයවර්ධනපුර 

 ෙකෝට්ෙට් 
 
10. ගරු නීතිපති 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 134 වන ව්යවස්ථාෙව් 
විධිවිධාන පකාරව  
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙකොළඹ 12 
 

 
 

 වගඋත්තරකරුවන් 
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ඉදිරිෙය් :  අමරතුංග, විනිසුරු 
  සුෙර්ෂ් චන්ද, විනිසුරු 
  ෙහට්ටිෙග්, ජනාධිපති නීතීඥ, විනිසුරු 
 
 
ෙපනී සිටින නීතීඥ :  ෙපත්සම්කාර නිහාල් ශී අමරෙසේකර, ඔහු විසින්ම ෙපනී සිටී. 

අතිෙර්ක ෙසොලිස්ටර් ජනරාල් ජනක් ද සිල්වා, සමඟ ෙනරින් පුල්ෙල් පළවන, 
සහ ෙතවන සිට දසවන වගඋත්තරකරුවන් ෙවනුෙවන් 
ඩී. එස්. විෙජ්සිංහ, ජනාධිපති නීතීඥ සමඟ පියන්ත ජයවර්ධන ෙදවන 
වගඋත්තරකරු ෙවනුෙවන් 

   
 

තර්ක කර  
තීරණය කරන  
ලද්ෙද්  : 2012 ෙපබරවාරි 09 

 
 
 

අමරතුංග, විනිසුරු 

 

ෙපෞද්ගලිකවම ෙමහි ෙපනී සිටින අමරෙසේකර මහතාෙග් ඉදිරිපත් කිරීම් වලට අප සවන් දුන්ෙනමු. 
පළවන සහ ෙතවන සිට දසවන වගඋත්තරකරුවන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි උගත් අතිෙර්ක ෙසොලිස්ටර් 
ජනරාල් සහ ෙදවන වගඋත්තරකරු ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි උගත් ජනාධිපති නීතිඥෙග් ඉදිරිපත් කිරීම් 
වලට සවන් දුන්ෙනමු. සියලුම පාර්ශවයන් විසින් සිදු කරනු ලැබූ ඉදිරිපත් කිරීම් සළකා බැලීෙමන් 
අනතුරුව, එස්සී. එෆ්ආර්. 516/2011, 535/2011 සහ 536/2011 හි තීරණ සම්බන්ධෙයන් වූ 
සම්ෙපේක්ෂණය අනුව, අප උගත් අතිෙර්ක ෙසොලිස්ටර් ජනරාල් විසින් මතු කරනු ලැබූ මූලික විෙරෝධතාවය 
තහවුරු කරන අතර, ෙමම ෙපත්සම පිළිගැනීමට ෙහෝ ඒ සමඟ ගනුෙදනු කිරීමට අප විනිසුරු මඬුල්ලට 
බලයක් ෙනොමැති බව පකාශ කර සිටින්ෙනමු. ඒ අනුව, මූලික විෙරෝධතාවය තහවුරු කරන අතර, සහ 
ෙපත්සම ආරම්භෙය්දී ඉවත ලන බව දන්වමි.  
 

විනිසුරු මඬුල්ලට සහාය වීම පිණිස ෙපත්සම්කරු විසින් ෙමම අයැදුම සමඟ ඊට සහාය දක්වමින් ඉදිරිපත් 
කරනු ලැබූ සියලුම ෙල්ඛන ෙපත්සම්කරු ෙවත නැවත ලබා ෙදන අතර, එම ෙල්ඛන ෙමම නඩුෙව් 
වාර්තාවන්හි ෙකොටසක් වශෙයන් පිහිටුවීමට කටයුතු ෙනොකළ යුතුය.  
 

ෙපත්සම්කරු විසින් ෙගොනු කරනු ලැබූ ෙපත්සම සහ සංෙශෝධිත ෙපත්සම පමණක් සමන්විත වන පරිදි 
වාර්තා සළකනු ලබන අතර, අෙනකුත් කිසිදු උපකාරකයක් ෙමම වාර්තාවන්හි ෙකොටසක් වශෙයන් 
සැළකීමට කටයුතු කරනු ෙනොලැෙබ්. 
        

 

         

        අත්. කෙළේ  -  ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු,  
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සුෙර්ෂ් චන්ද, විනිසුරු 
මම එකඟ ෙවමි.  
        අත්. කෙළේ -  ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු,  
   
 
ෙහට්ටිෙග්, ජනාධිපති නීතිඥ, විනිසුරු 

මම එකඟ ෙවමි.  
        අත්. කෙළේ -  ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු,  
 

 

 

 

ඉහත සඳහන් වන්ෙන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් වාර්තාෙව් ෙගොනු ගත එස්සී. එෆ්ආර්. අංක 534/2011 සහ 
2012.02.09 දිනැති විනිශ්චෙය් සත්ය පිටපතක් බව මම ෙමයින් සහතික කරමි. 
 

 

 

පිටපත් කෙළේ: (අත්සන) 
සසඳන ලද්ෙද්: (අත්සන) 
          

             (අත්සන) 
        පධාන ලිපිකරු (අධිකරණ අංශය) 
         ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
 

   

 

 

 

 


