
 

අධිකරණ සංවිධාන (සංශ ෝධන) පනත් ශකටුම්පත 

 

2018 මාර්තු මව 06 ලන දින අධිකරණ ඇමතිතුමිය විසින් ඉදිරිඳත් කරන දි. මමය ගැවට් 

ඳත්රමේ  ඳෂ කරන ්දම්ද 2018 මඳරරලාරි මව  06 ලන දිනය. 1978 අංක 2 දරන 

අධිකරණ වංවිධාන ඳනත මමයින් වංමෝධනය කරනු ැමේ.  

මේ ඳනමත් 6 ලන උඳමේඛනමේ  නි්චිතල දක්ලා ඇති ලැරදි වේරන්ධමයන් යේ 

තැනැත්මතකුට එමරහිල අධිම ෝදනා මත ඳලරනු රන නඩු විභාග කිරීම  ශා තීරණය 

කිරීම ව්ථිර ත්රිපුද්්දග මශාධිකරණයක්  විසින් සිදු කරනු ැමේ. 

මේ පිළිර මරේධ්ාධිකරණමේ  තීරණය ගරු කථානායකතුමා විසින් 2018 අමරේේ 03 ලන 

දින ඳාර්ලිමේන්තුලට දැනුේ මදන දි.  

මරේ්ධාධිකරණ තීරණය අනුල මශාධිකරණ විනිසුරුලරුන් අතුරින් තිමදමනක් අගවිනිසුරු 

විසින් නේ කරනු ැමේ. මේ ඳනමත් 6 ලන උඳමේඛනමේ  වශන් නඩු විභාග කිරීම එම 

ත්රිපුද්්දග මශාධිකරණයට ඳැලමර්. 

යේ තැනැත්මතකු විසින් ශ්රී ංකාල  තුෂ මශෝ රටින් පිට මශෝ නැතමශොත් ගුලන් යානයක 

මශෝ නැලක සිදුකරනු රන ලරදක් වේරන්ධමයන් අධිකරණ රය ත්රිපුද්්දග 

මශාධිකරණයට ඳැලමර්. මරේධ්ාධිකරණය නිර්ම්දකර ඇත්මත් 6 ලන උඳමේඛනමේ  

වශන් ලැරදි වේරන්ධමයන් මලනත් යේ අධිකරණයක ඇති රය අඛණ්ඩල රාත්මක 

ලන රල වැක දුරු ලනමවේ රකා කෂ යුතු රලය. 

ව්ථීර ත්රිපුද්්දග මශාධිකරණමේ  අධිකරණ රය පිළිරල ද මරේ්ධාධිකරණ තීරණමේ  

වශන් මේ.  ඒ අනුල, ඒ මශාධිකරණය, රවන්ාහිර ඳෂාත වශා පිහිටුලා ඇත්නේ 

මකොෂඹදී වශ අගවිනිසුරුලරයාමේ එකඟත්ලය ඇතිල අමාතයලරයා විසින් නේ කරනු 

රන රව්නාහිර ඳෂාමත් මලනත් යේ ව්ථානයකදී ඳලත්ලනු රන මශාධිකරණය විසින් 

ක්රියාත්මක කරනු ැය ය යුතුය.   

එමවේම එම මශාධිකරණය මලනත් යේ ඳෂාතක් වශා පිහිටුලා තිමේ නේ 

අගවිනිසුරුලරයාමේ එකඟත්ලය ඇතිල ඇමතිලරයා විසින් නේ කරනු රන එම ඳෂාමත් 

යේ වථ්ානයක එම මශාධිකරණය ක්රියාත්මක විය යුතුය.   

නීතිඳතිලරයා විසින් මශෝ අේව් මශෝ දණ ම ෝදනා විමර්ණ මකොමින් වභාමේ 

විධානය මත අේව් වශ දණ ලැෂැක්වීමේ අධයක් නනරාේලරයා විසින් මේ ඳනත 

යටමත් වථ්ීර ත්රිපුද්්දග මශාධිකරණමේ  නඩු ඳැලරීමේදී ඒ පිළිර විධානයක් රා ගැනීමට, 

ඒ ලරද පිළිර මතොරතුරු අගවිනිසුරු මලත මයොමු කෂ යුතුය. 



යේ ලරදක් වේරන්ධමයන් ව්ථීර ත්රිපුද්්දග මශාධිකරණමේ  අඳරාධ නඩු ඳැලැත්විය යුතු 

යැයි අගවිනිසුරුලරයාමේ මතය ලන අලවථ්ාලක, ඔහු විසින් නිකුත් කරනු රන 

ආඥාලකින් එම ලරද වේරන්ධමයන් නඩුල විභාග කරන මව එම මශාධිකරණයට විධාන 

කෂ ශැක. 

 

අගවිනිසුරුලරයා විසින් එමවේ විධාන කරනු ැබූ විටක, ව්ථීර ත්රිපුද්්දග මශාධිකරණය 

ඉදිරිමේ  ඇති නඩු විභාග නීතිඳතිලරයා මශෝ අේව් වශ දණ ලැෂැක්වීමේ අධයක් 

නනරාේලරයා විසින් ඉදිරිඳත් කරනු රන අධිම ෝදනා ඳත්රයක් මත ඳැලැත්විය යුතුය. 

 

එම නඩු ඉක්මණින් ඳලත්ලා අලවන් කෂ යුතුය. 

 

අවාමානය, අලව්ථානුගත කරුණු මනොමැත්මත් නේ, නඩු විභාග ඉක්මණින් අලවන් කිරීම 

වශා දිනඳතා විභාග කෂ යුතුය. 

 

මමම මශාධිකරණමේ  යේ විනි ්යකාරලරයකු මියයාම, ඉේා අවව්ීම ලැනි මශේතු නිවා 

එහි කටයුතු කිරීම නතර ලන අලව්ථාලක, අගවිනිසුරුලරයා විසින් ඒ මලනුලට වති 2ක් තුෂ 

මලනත් මශාධිකරණ විනිසුරුලරමයක් ඳත් කරනු ැමේ. 

 

“අේව් මශෝ දණ ම ෝදනා විමර්න මකොමින් වභාල” යන්මනන්, 1994 අංක 19 දරන 

අේව් මශෝ දණ ම ෝදනා විමර්න මකොමින් වභා ඳනමත් 2ලන ලගන්තිය යටමත් 

පිහිටුලන ද අේව් මශෝ දණ ම ෝදනා විමර්න මකොමින් වභාල අදශව් මේ. 

 

 


