
 
� ලංකා ප්රජාතාන්�ක සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශ්රේෂඨ්ාධිකරණෙය් දී 

 
 

 
� ලංකා ප්රජාතාන්�ක සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුක්රම 
ව්යවස්ථාෙව්  126 වන ව්යවස්ථාව යටෙත් අයැදුෙමහි 
වන කරුණ පිළිබඳවයි.  
 
 

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

  ෙකොළඹ 10 
 

      ෙපත්සම්කරු 
 
 

එදිරිව 
 

 
1. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 

109, ෙරොටුන්ඩා කුළුණ 
ගාලු පාර 
ෙකොළඹ 3. 

 
2. පී.බී. ජයසුන්දර 

භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් 
මහ ෙල්කම් කාර්යාලය 
ෙකොළඹ 01 
 

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

 ෙකොළඹ 1 
 

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

� ලංකා ශාඛාව 
65 සී, ධර්මපාල මාවත 

 ෙකොළඹ 7 
 

 ප්රධාන කාර්යාලය 
 සිටි සමූහ මධ්යසථ්ානය 
 153, නැෙගනහිර 53 මාවත, 16/එෆ් 
 19 කලාපය 
 නිව්ෙයෝර්ක් 
 එන්වයි 10022, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය 
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5. ෙඩොයිෂ් බැංකුව 
� ලංකා ශාඛාව 
86, ගාලු පාර 

 ෙකොළඹ 3 
 

එක්සත් රාජධානි ශාඛාව 
 ෙග්රේට් වින්ෙචස්ටර් මාවත, 
 ඊසී2එන් 2ඩීබී ලන්ඩන්,  
 එක්සත් රාජධානිය 
 
 ප්රධාන කාර්යාලය 
 තිෙයඩර්-ෙහසස-් අල්ලී 70 
 60486, ෆෑන්ක්ෆර්ට් 
 ජර්මනිය 
 

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

 
7. මහජන බැංකුව 

75, 
ආචාර්ය චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩ්නර් මාවත 

 ෙකොළඹ 2 
 

8. ටී. එම්. ෙජ්. වයි. පී. ප්රනාන්දු මිය 
අධ්යක්ෂ - බැංකු සුපරීක්ෂක 
� ලංකා මහ බැංකුව 
1 සහ 2 වන කුළුණ, 6 වන මහල 
අංක. 30, ජනාධිපති මාවත 
ෙකොළඹ 1. 

 
9. ගරු. නීතිපති 

 නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 ෙකොළඹ 12. 
 

         වගඋත්තරකරුවන් 
 

         
         
ඉදිරිෙය් :  අමරතුංග, විනිසුරු 
  මර්සූෆ්, විනිසුරු 
  සිරිපවන්, විනිසුරු 
 
 
ෙපනී සිටින නීතීඥ :  ෙපත්සම්කාර නිහාල් � අමරෙසේකර, ඔහු විසින්ම ෙපනී සිටී. 

එස්. රාජරත්නම්, ජනරාල්, පළවන, ෙදවන සහ නවවන වගඋත්තරකරුවන් 
ෙවනුෙවන් 

  සංජීව ජයවර්ධන සමඟ එස්. අමරසිංහ, ෙතවන වගඋත්තරකරු ෙවනුෙවන් 
  අවින්ද්ර ෙරොද්රගු සමඟ සෆ්රි සකාෆ්, සිව්වන වගඋත්තරකරු ෙවනුෙවන් 

ෆයිස් මුස්තාපා, සාම විනිසුරු, සමඟ දිලුනි ද අල්විස්, පස්වන වගඋත්තරකරු 
ෙවනුෙවන් 
ෙරොෙම්ෂ් ද සිල්වා, සාම විනිසුරු සමඟ එස්. ගුණවර්ධන, සයවන 
වගඋත්තරකරු ෙවනුෙවන් 
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එස්. ඒ. පරතලිංගම්, සාම විනිසුරු සමඟ කුෂාන් ද අල්විස්, එන්. පරතලිංගම් 
සහ එච්. ජයසූරිය, හත්වන වගඋත්තරකරු ෙවනුෙවන් 
ආචාර්ය හර්ෂ කාබ්රල් සමඟ බී. ඉලංගතිලක සහ එස්. ප්රනාන්දු, අටවන 
වගඋත්තරකරු ෙවනුෙවන්  

   
 

තර්ක කර  
තීරණය කරන  
ලද්ෙද්  : 2010/05/11 

 
 
 
අමරතුංග, විනිසුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකවම ෙමහි ෙපනී සිටින අමරෙසේකර මහතාෙග් ඉදිරිපත් කිරීම් වලට අප සවන් දුන්ෙනමු.  
 
උගත් ජනාධිපති නීතිඥ ගරු. නීතිපතිෙග් සහ වගඋත්තරකරුවන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින අෙනකුත් උගත් 
නීතිඥවරුන්ට සවන් දුන්ෙනමු.   
 
ෙමම අයැදුෙමහි ෙපත්සම්කරුෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වීෙම් ෙචෝදනා, මහජන යහපත 
උෙදසා ෙගොනු කරන ලද එෆ්ආර් අයැදුම් 535/08 සහ 536/08 හි වූ වලකාලීම් වලට ඉතා සමාන වූ 
උල්ලංඝනය කිරීම් ෙව්.  
 
එම අයැදුම් සළකා බැලීෙමන් අනතුරුව, ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉදිරියට කටයුතු කිරීම සඳහා අවස්ථාව සහ 
එෙමන්ම එම නඩු වලින් ෙපත්සම්කරු විසින් ඉල්ලීම් කරන ලද සමහර අතුරු සහන ෙමම අධිකරණය 
විසින් ප්රද්රානය කරනු ලැබ ඇත.  
 
වර්තමාන ෙපත්සම්කරු එම අයදුම්පත් සඳහා මැදිහත් වීමට උත්සාහ දරා ඇති අතර, නමුත් ඔහුෙග් 
මැදිහත්වීමට ෙපර, ෙපත්සම්කරුවන් විසින් එම අයැදුම් ඉවත් කර ගැනීමට අවසර ලබා ෙගන ඇති අතර, 
09/01/27 දින එම ෙපත්සම් ප්රතික්ෙෂේප කර තිෙබ්. 
 
වත්මන් අයැදුම, එස්සී එෆ්ආර් 535/2008 සහ 536/2008 සම්බන්ධෙයන් අධිකරණෙය් ෙපනී සිටින 
පුද්ගලයා සහ මැදිහත් වීමට අෙප්ක්ෂා කළ පාර්ශවයක් ද වන පාර්ශවය විසින් එකී අයැදුම නැවත ඉදිරිපත් 
කරන අයැදුමක බලපෑමක් ෙව්.  
 
ෙකෙසේ වුවත්, ෙමම ෙපත්සම්කරු 09/01/27 දින සිට එක් මසක් ඇතුලත එනම් ෙමම අධිකරණය විසින් 
අංක 535/08 සහ 536/08 අයැදුම් ප්රතික්ෙෂේප කළ දිනෙය් සිට එක් මසක් ඇතුලත, ෙමම අධිකරණෙය් 
බලය පතා උත්සාහ කර ෙනොමැති බව අප ෙසොයා ගතිමු.  
 
එෙසේම ඔහු 09/01/27 දින සිට අවම වශෙයන් එක් මසක් ඇතුලත ෙමම අධිකරණෙය් බලය පතා උත්සාහ 
කර ෙනොමැති අතර, ෙමම අයැදුම ෙගොනු කරන ලද්ෙද් 09/05/25 දින පමණකි. වගඋතත්රකරුවන් 
ෙවනුෙවන් සමහර උගත් නීතීඥවරුන් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූෙව් ෙමම ෙපත්සම්කරු 08/12/10 තරම් ඈත 
කාලයක සිට, එනම් ඔහුෙග් මැදිහත් අයැදුම් එසස්ීඑෆ්ආර් 535/08 සහ 536/08 ඔහු විසින් ෙගොනු කරනු 
ලැබූ දිනෙය් සිට ඔහුෙග් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වීම පිළිබඳ සැළකිලිමත් බවයි.   
 
එම ඉදිරිපත් කිරීම් මත, 09/1/27 දින සිට අවම වශෙයන් එක් මසක් ඇතුලත ෙමම අයැදුම ෙගොනු කිරීමට 
ෙපත්සමකරු විසින් අසමත් වීම තීරණාත්මක වන අතර, එවැනි ෙලස, කාල බාධකය මත පදනම්ව සමහර 
වගඋත්තරකරුවන් විසින් මතු කරනු ලැබූ විෙරෝධතා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, ෙමම අයැදුම ඉවත් කර 
ප්රතික්ෙෂේප කරමු. 
         
        අත්. කෙළේ  -  ෙශ්රෞෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු,  
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මර්සූෆ්, විනිසුරු 
මම එකඟ ෙවමි.  
        අත්. කෙළේ -  ෙශ්රෞෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු,  
   
 
සිරිපවන්, විනිසුරු 
මම එකඟ ෙවමි.  
        අත්. කෙළේ -  ෙශ්රෞෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු,  
 
 
 
 
ඉහත සඳහන් වන්ෙන් ෙශ්රේෂ්ඨාධිකරණෙය් වාර්තාෙව් ෙගොනු ගත එස්සී එෆ ් ආර් අංක 404/09 සහ 
2010.05.11 දිනැති විනිශ්චෙය් සත්ය පිටපතක් බව මම ෙමයින් සහතික කරමි. 
 
 
          
         (අත්සන) 
         ඩබ්. ඒ. �යානි එස්. ෙපෙර්රා 
         ෙරජිස්ට්රාර් 111 
         ෙශ්රේෂ්ඨාධිකරණය 
 
   
 
 
පිටපත් කෙළේ: (අත්සන) 
සසඳන ලද්ෙද්: (අත්සන) 
 
 


