ක ොළඹ ත්රිපුද්ගල ම ාහකර ය ඉ ිරිපිටදීයඉ.
ක ොළඹ ාහකර ය

විනිසුරු රු ආරිත්ය ටීැිගක ාිතුමා. (සභටිත)

ක ොළඹ ාහකර ය
ක ොළඹ ාහකර ය

විනිසුරු රු ාංජුම ිතම යත්න ාිතුමා.
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නඩු අං ඉ : HC(TAB)751/2019
(සීහන්

රිනඉ : 2021.05.21

නීා : ම/කේ.ිතයුනි හිාේ  කාඉ, ම/කේ. ිකේෂ ප්රිඉ්ේීනී කාඉ සහ

ම/කේ. ාධුෂනි

රු යත්න මිඉ විසිනි.)

තී න් දු ව
අට විසින් 2020.01.17 රින ප්ර ී

යන ම් නිකඉ

චූරිත්ී එකයහිව ටහත් සඳහන් අකරක ්න ටා
තීය ඉ

ඉ ාිනන් එේ එේ

ේ ටවත්ව ක න ඉ හකි ැව

කළමු.

1. 5 වන චූරිත්ී එකයහිව න  ඇිත 7552, 7563 සහ 7572 ්යන ක ්න.
2. 6 වනචූරිත්ී එකයහිව න  ඇිත 7553 සහ 7564 ්යන ක ්න.
3. 7 වන චූරිත්ී එකයහිව න  ඇිත 7554, 7565 සහ 7573 ්යන ක ්න.
4. 8 වන චූරිත්ී එකයහිව න  ඇිත 7555 සහ 7566 ්යන ක ්න.
5. 9 වන චූරිත්ී එකයහිව න  ඇිත 7556 සහ 7567 ්යන ක ්න.
6. 10 වන චූරිත්ී එකයහිව න  ඇිත 7549 සහ 7560 ්යන ක ්න.
7. 11 වනචූරිත්ී එකයහිව න  ඇිත 7557, 7568 සහ 7571 ්යන ක ්න.
8. 13 වන චූරිත්ී එකයහිව න  ඇිත 7558 සහ 7569 ්යන ක ්න.
ිහත් සඳහන් අකරක ්න අකර ය
කිඉව කත්රුම්

කේ කටනී සිටි සිඉළුා චූරිත්ඉන්ී

ය දුන් අත්ය ඔවුන් එකී අකරක ්නවමී කවන් කවන් වීකඉන්

නිවයරි රුවන් ැවී ටවස සිටින මය. විකීේෂකඉන්ා 10 වන චූරිත්
යුකරේනිඉනු තිත කඉකු වන අත්ය ඔහුක
ටපිවේථනඉ

ිේලීා ාත් යුකරේනිඉනු භෂවී

යන ම් අකරක ්න ටත්රකේ ටදීටත්ේ ඔහුී මැ දුන් අත්ය නඩු
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විභ කේය රුසිඉනු භෂ ටපිවේත් කඉකුක

සහඉ ඔහු ිේම සිටි අත්ය

සාසථ නඩු විභ ඉා රුසිඉනු භෂ ටපිවේත් කඉකුක

සහඉ මැ නිමින්

ටවත්වන මය.
කාා නඩුකේ ටමිණිේම කවනුකවන් නිමන්ත් හීනටි ම, වි්න

ාක

ප්රය්  වීයසිංහ, ාකන හය ැ්ඩඩය ව්ත්ත්්ව, යවීන්්ර න්්රසිපි විකේුණ වේනන,
රු

කසේන කහට්ටිආයච්චි,

ැසනඉ , ිකන

ළ මිත්ර ිනන්ස, න්්ර න්ිත තඉසිංහ, ප්රිඉං නී

 ප්රිඉ්ේීනී, අලුත්ක

කසනයත්, ාධුෂනි වීයකසේ ය ඉන

සේෂි රුවන් සේෂි ය ඇත්. ටමිණිේම අවසන් කිරීකාන් ටසු ත්රිපුද්ගල ම
විනිසුරු ාඩුේම විසින් විත්ිතව

ඳවීාී තීය ඉ

අයිිතවසි ම් ටහ් ක්න මය. ඒ අනුව
විත්ිතකඩුකේ සිී ප්ර ී

යන මදුව චූරිත්ඉන්ක

6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 චූරිත්ඉන්

යන මය. 5 වන චූරිත් නඩු විභ ඉ අත්යුමයය

මිඉිනකේඉ.
කාා නඩුකේ සේෂි රුවන්ක සේෂි සම්ටද්ඩඩනඉ කිරීාී ප්රථාකඉන්
කාා නඩුව සම්ැන්නකඉන් විනිී ඉ ී එළඹීකම්ය අනු ානඉ
සළ  ැලිඉ යුුම නීිතාඉ සිගලනන්ත් කිහිටඉේ සඳහන්
ිරිපිටත්

ළ යුුම සහ

ය සිටිමු.

යන ම් කත්ොයුමරු වේත්කේ සඳහන් අකරක ්න සනය

ස කඉන් කත්ොයව ඔ් පුද් කිරීකම් භයඉ ටමිණිේම සුමකේ. එහිය විත්ිතඉී කිසිදු
ඔ් පුද් කිරීකම් භයඉේ කනොටවකයන අත්ය ටමිණිේකේ සේෂි සම්ැන්නකඉන්
සනය
ව

ස ඉේ තනිත් කිරීා ටා ේ ප්රා වත් කේ. එකසේා විත්ිත

කේ සඳහන් දුේවමත් කනොසළ  ිරිපිටත්

ය ඇිත අකරක ්න ඔ් පුද්

කිරීකම් භයඉ සහමුලින්ා ටමිණිේම ාත් යඳ ටවතී. එකසේා නඩු විභ කේය
චූරිත්යින්ී නිහඬව සිටීකම් අයිිතඉේ් ඇිත අත්ය ටමිණිේම සනය
ස කඉන් කත්ොයව අ්ළ ක ්න ඔ් පුද්

යනකත්ේ චූරිත්යින් සුමව නිේක් ෂී

භවකේ පූේව නි ානකේ රැ වය ඉ හිමිකේ.

ිහත් සඳහන් මලි
ිරිපිටත්

සිගලනන්ත්ඉන් ක කයහි අවනනඉ කඉොමු

යන ම් සේෂිවම සම්ටදන්ඩනඉේ මුලින්ා ිරිපිටත්

යමින්

යමු.
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ටමිණිේකේ සේෂි අං

1

ටමිණිේම කවනුකවන් මුලින්ා සේෂි දුන් පිඉේ අගලමියේ නිමන්ත්
හීනටි ම කාා සිගලකරඉී අ්ළ

ම සීාව වන විී නවි

ඳවුයී අ්ළව නිකඉ තය ආාටිත වීකඉන්

හමු්කේ ්ේෂි

ීයුුම

ය ඇිත අත්ය

2015.10.05 වන රින ඔහු ආාටිතවයඉ නිවඩු ක ොස සිටි කහයින්, එකී
යත පිඉ ආවය ඉ

ය ඇත්. එරින හවසවරුව වන විී ඉම්කිසි හඳුන

කනො ත් කනෞ වේ ශ්රී මං කේ මුහුදු තීයඉී ආසන්නව ිතකැන ැවී
කත්ොයුමරු මබී ඇිත අත්ය නවි

හමු්ව විසින් භවිත්

යනු මැන Channel

16 නාිත සංා රාඉ ඉීකත් එකී කනෞ ව හඳුන නීාී තත්සහ
මුේ අවසථකේය එඉ අසේථ

ය ඇත්.

වුව් AIS ඉන්ත්රඉී මබුණු කත්ොයුමරු අනුව එා

කනෞ ව MV ඇවන්ට් ේඩ් වීකඉන්්, එකී කනෞ ව අවසනඉී ඉත්ර

ළ

වයඉ සඩනඉ වීකඉන්්, මීළඟ වයඉ ක ොළඹ වීකඉන්් සීහන් වුණු ැවී
ටවසන මය. එා නව සා කත්ොයුමරු හුවාරු
අසේථ

වව් එරින සවස ටඉ 17.40 ී ටා

ාිනන් එා කනෞ ව හඳුන නීාී තත්සහ
ී ටා

ය නීාී තත්සහ
නවි

ළ්, එඉ

හමු්කේ ඉත්රවන්

ය ඇිත අත්ය යත්රී 8.00 ී, 9.00

MV ඇවන්ට් ේඩ් කනෞ ව ැවී හඳුනක න ඇත්. කාා සේෂි රු

වඩිදුයීත් නවි

හමු් මමසථනඉී කම් ටදළිැඳව ්නුම් ය ඇිත අත්ය නවි

හමු් මමසථනකඉන් කාා නව ටදළිැඳව ඇවන්ට්
සා ා සා

ේඩ් ාපිීයිම් සේවිසස

ස ච්ඡ කිරීකම්ය කාා කනෞ ව 2015.10.05 වන රින ඕෆ

ේීේ කිරීා, එනම් එකී නව කසේවකවන් ිවත් කිරීාී ස්නම්

ය ඇිත

ැවත්, එා නව ුමළ අවි ආයුන කිසිවේ කනොාිත ැවීත් ්නුම් දුන් ැව ටවසන
මය. ඒ අනුව සේෂි රු කාා නව ලු වයඉී ටමිණීා සම්ැන්නකඉන් ඇිත
ව ස ඉ ාත් ්ේෂි
නිමනපිඉක

නවි

ඳවුකේ කුඩ ඉත්රවන් ක් ේ වීයසිංහ නාිත

නඉ ත්වකඉන් කාා ඇවන්ට්

සථනඉී කඉොමු

ේඩ් නව සථන ත්

ය ිතබ

ය ඇත්. ඒ අනුව ලුිතනන් වීයසිංහ ඇුමළු නිමනරීන් ටදපිස

2015.10.06 රින කට.ව.8.20 ී ඇවන්ට් ේඩ් කනෞ වී ක ොඩ වී ඇත්. ින්ටසු
ඔහු ්නුම් ය ඇත්කත් ඇවන්ට් ේඩ් කනෞ ව ුමළ විීම වීකඉන් අවි ආයුන
සහ ත්ඩඩ ටවිතන ැවත්, නකේ

ටදත්න්වයඉ විකගලශි කඉකු ැවත්ඉ.
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ලුිතනන් වීයසිංහ වඩිදුයීත් ්නුම් ය ඇත්කත් ඇවන්ට් ේඩ් කනෞ ව ුමළ ිතබ
ිනනිඅවි සහ ත්ඩඩ අත්පින් ිනනිඅවි ුමනේ සම්ැන්නකඉන් ආයේෂ
අාත්යංීකඉන් මැදුන් ලිටදඉේ ඔවුන් සුමව ිතබ ැවත්, කසසු ිනනිඅවි සහ
ත්ඩඩ සම්ැන්නකඉන් කිසිදු අවසය ටත්රඉේ කනොිතබුණු ැවත්ඉ. කම්
සම්ැන්නකඉන් සේෂි රු විසින් නවි
ය ඇිත අත්ය නවි

හමු්ටිතවයඉී දුය ථනකඉන් ්නුම්

හමු්ටිතවයඉ නව අත්අඩංුණවී නීාී නිඉා

එකසේ අත්අඩංුණවී

ත් ඇවන්ට්

ය ඇත්.

ේඩ් කනෞ ව ඔේකත් ැේ 13 වන රින

ලුවයඉී රැක නවිත් ඇත්. ක කසේ කවත්ත් 2016.10.05 වන රින රිව
මකේ නවි

හමු් මමසථනකඉන් කාා කනෞ වී ිනනිඅවි රැක න ඉා

සම්ැන්නකඉන් අනුාිතඉ ය ලිටදඉේ මැය ඇිත ැවී සේෂි රුී ්නුම් ය
ඇත්. නඩු විභ කේය ට.6 කමස එා ලිටදඉ මකුණු

ළ අත්ය ඒ සම්ැන්නකඉන්

ටසුව වඩිදුයීත් ස ච්ඡවී මේ යමු.
සාසථඉේ කමස කාා සේෂි රුක
2015.10.06 වන රින නවි
භයඉී

සේෂිකඉහි හයඉ වන්කන්

හමු්ව විසින් ඇවන්ට්

ේඩ් කනෞ ව ත්ා

න්න අවසථකේය ිනනිඅවි ුමන ී හය කසසු ිනනිඅවි සහ ත්ඩඩ

සම්ැන්නකඉන් කිසිදු ැමටත්රඉේ කහ අවසය ටත්රඉේ කනොිතබුණු ැවයි. එා
කහේුමව ාත් නවි

හමු්ටිතවයඉක

කනෞ ව අත්අඩංුණවී නීාී කහේුම වු
ටමිණිේකේ සේෂි අං
ලුිතනන්
්ේෂි

තටක්ස ාත් ක්රිඉ

යමින් කාා

ැව ටවසයි.

2

ාන්ඩේ ප්රය්  වීයසිංහ 2015.10.05 රින වන විී නවි

ඳවුකේ ලුිතනන්වයකඉකු කමස

තඉසිංහ නිමනපිඉක

ීයුුම

අවසයඉ ාත් කාා ස

ය ඇිත අත්ය ක ොාක් රු

සහිත් කනෞ ව ටරීේෂ කිරීා

සඳහ ක ොස ඇවන්ට් ේඩ් කනෞ ව සා කත්ොයුමරු හුවාරු
ය, 2015.10.06 වන රින ඇවන්ට්
ටරීේෂ කිරීකම්ය ඒ ුමළ

හමු්

යමින්

ීයුුම

ේඩ් කනෞ වී ක ොඩ වී ඇත්. එා නව

න්කට්නේ කටට්ටිඉේ ුමළ ිනනිඅවි ිතබ ැවත්, එඉ

භයව 6 වන චූරිත් වන ඇේැට් ිතම යත්න සහ 9 වන චූරිත් වීකඉන් නම්
ඇිත නිලුපුද්ේ ් ක ොසත් නකේ ප්රනනිඉ වීකඉන්

ීයුුම

ය

ය ඇිත අත්ය

ඔවුන් කාා ක්රිඉන්විත්ඉී සහඉ මැදුන් ැවත් ටවසන මය.
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ටමිණිේකේ සේෂි අං

19

ාකන හය ැ්ඩඩය ව්ත්ත්්ව නාිත සේෂි රු 2015.10.05 රින වන විී
නවි

හමු්කේ අනයේෂ

තනයේ (කාකහයුම්) ත්නුමකේ යත පි

ය ඇත්.

කාා කනෞ ව ටදළිැඳව ත්ා ්න ත් අවසථකේ නකේ අනනයත්වඉ ත්හවුරු
ය නීා සම්ැන්නකඉන් සහ නව ටරීේෂ කිරීා සම්ැන්නකඉන් ත්ා නවි
හමු් මමසථනකේ සහ ලු වයකේ විවින නිමනරීන් සා සම්ැන්න කවමින්
ක්රිඉ

ළ ැව ටවසන මය. කාා සේෂි රු මීී ිහත් සඳහන්

්යන ලිටදඉ සම්ැන්නකඉන් සේෂි ය ඇිත අත්ය ඔහුක
ටදළිැඳව ත්ා ්න ත්කත් නවි

යන ම් ට.6

සථවයඉ වකේ ඒ

හමු්ටිතවයඉක න් ැවයි. කාා සේෂි රු

වඩිදුයීත් සේෂි ක්මින් ටවස ඇත්කත් ඇවන්ට්

ේඩ් කනෞ කේ

අනනයත්වඉ ටදළිැඳව ත්ා කටය සිී ්න සිටි ැවත්ඉ.
ටමිණිේකේ සේෂි අං
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කාා සේෂි රු හිීපුද් නවි

හමු්ටිත යවීන්්ර විකේුණ වේනන ාහත්

කේ. ඔහු සේෂි ක්මින් 2015 ඔේකත් ම්ැේ ාසඉ වන විී ත්ා ශ්රී මං  නවි
හමු්කේ හමු්ටිත වීකඉන්

ීයුුම

යමින් සිටින විී කාා නඩුවී

අ්ළ සිගලකරඉ සම්ැන්නකඉන් ලු වයකේ නිකඉ තය හැේ ාසීේවයඉක න්
(Harbour Master) කත්ොයුමරු මබී ඇිත අත්ය ඒ අනුව ඔහු වීයසිංහ නාිත
නිමනපිඉී එකී නවී ක ොඩ වීා සඳහ නිකඉ

ය ඇත්. ඒ අනුව වීයසිංහ

නාිත නිමනපිඉ (ට.ස. 2) නකේ අවි ආයුන ිතකැන ැවී සේෂි රුී ්නුම්
ය ඇත්. ටසුව කාා අවි ආයුන
ආයේෂ

න්

අාත්යංීකඉන් නිකුත්

යඇිත අත්ය එා ආයුන සම්ැන්නකඉන්
යන ම් ැමටත්රඉේ කහ අවසය ටත්රඉේ

කනොිතබුණු ැවී ්නුම් දුන් කහයින් එකී නව අත්අඩංුණවී
ය ඒ සම්ැන්නකඉන් ආයේෂ
වේත්වේ් ආයේෂ

කේ ම්වයඉී ්නුම් ය ඒ ටදළිැඳව

කේ ම්වයඉ වීකඉන් සිටි

ාහත්ී භයදුන් ැව ටවසන මය. ඒ වන විී ආයේෂ
සිටිකේ

රු

ැවත්, ආයේෂ

නීාී නිකඉ

රු

කසේන කහට්ටිආයච්චි
කේ ම්වයඉ වීකඉන්

කසේන කහට්ටිආයච්චි (ටමිණිේකේ සේෂි අං

35) ාහත්

අාත්යංීකේ කතයෂස සහ ය කේ ම්වයඉ වීකඉන් 11

වන චූරිත් සාන් රිසනඉ

ාහත්

ීයුුම

ළ ැව ටවසන මය. සේෂි රු,
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ආයේෂ

කේ ම්වයඉ හමු වීාී ිනඉ අවසථකේය ලිටදඉේ මැදුන් ැවත්,

එාිනන් අ්ළ අවි ආයුන යුම මුහුකගල සිී ලු වයඉී ක න ඉා සඳහ අවසය ය
ඇිත ැව ්නුම් දුන් ැව ටවසන මය. එකී ලිටදඉ 5 වි.18 කහවත් ට.6 වීකඉන්
මකුණු

ය ඇිත කේඛනඉ ැවී සේෂි රු හඳුන

න්න මය. එකසේා අ්ළ

කනෞ කේ ිතබ අවි ආයුනවලින් ඇත්ම් ඒව යේන මං  සා ාී අඉත් ැව
සහ ින් ඇත්ම් ආයුනවම අං

කවනස

ය කවනත් කනොම්ැයඉේ

ැවී සේෂි රුී ්නුම් දුන් කහයින් ඒ අනුව ඇිත ව ස

ස ිතබ

ීයුුම ත්ත්ත්වඉ

ාත් අ්ළ නව අත්අඩංුණවී ක න කටොලීසිඉී භය යන කමසී ත්ා
නිමනරීන්ී තටක්ස දුන් ැව සේෂි රු ටවසන මය.
ටමිණිේකේ සේෂි අං

35

කාා සේෂි රු 2015.10.05 රින වනවිී යතය ආයේෂ
කේ ම්වයඉ වීකඉන්

ීයුුම

ළ

අාත්යංීකේ

රු කසේන කහට්ටිආයච්චි ාහත් කේ.

කාා නඩුවී අ්ළ කනෞ ව මං වී ටමිණීා සම්ැන්නකඉන් 11 වන චූරිත්
සාන් රිසනඉ

ඉන අඉ විසින් සේෂි රු ්නුවත්

මුහුකගල සිී ශ්රී මං වී ඇුමළු වීාී ටමි

ළ කහයින් එා නව යුම

ඒ සඳහ අවසය මැ ක්න කමස

ිේලීාේ

ය ිතබ නිස ඒ ටදළිැඳව ලිඛිත්ව නවි

හමු්ටිතවයඉක න් විාස

ඇත්. නවි

හමු්ටිතවයඉ සේෂි රුී රැසවීා ය හමු වී ඇිත අත්ය එහිය එකී

නව අත්අඩංුණවී ක න ිතකැන ැව සේෂි රුී ්නුම් ය ඇත්. ඒ අනුව නවි
හමු්කේ අධීේෂ ඉ ඉීකත් හ කේුණ ක්ටේත්කම්න්ුමකේ අධීේෂ ඉ ඉීකත්
ක ොඩැසීාී අවසය ය නීත්යනුකම කනොවන
සඳහ නවි

ීයුත්ත්ේ සිදු වී ඇත්නම් ඒ

හමු්කේ නිරීේෂ ඉ මැක න ිරිපි

ඉනුකවන් ත්ා නිේකගලී
සේෂි රු විසින් නවි

ීයුුම කිරීා සුදුසු කේ

ය, එා කනෞ ව සඳහ අනුාිතඉ ය ිතකැන ැව
හමු්ටිත යවීන්්ර විකේුණ වේනන ාහත්ී ්නුම් දුන්

ැව ටවසන මය.
ටමිණිේකේ සේෂි අං
අායැදුක

18

ළ මිත්ර ිනන්ස නාිත එා සේෂි රු සේෂි ක්මින්

ත්ා ක ොාක් රු අනයේෂ

නවි

කාකහයුම් වීකඉන් ඒ වනවිී

ීයුුම
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ළ ැව ටවසන මය. කාා නඩුවී අ්ළ සිගලකරඉ වනවිී ත්ාී නිකඉ තය
ආාටිත ්කු

, එනම් පිඉේ අගලමියේ හීනටි ම විසින් ඉම්කිසි නවේ

සම්ැන්නකඉන් කිසිදු සන්නිකේ්නඉේ

ය, සම්ැන්න

ය නීාී කනොහකි ව

ැවී ්නුම් ය ඇත්. ඒ ටදළිැඳව කසොඉ ැලීකම්ය කාා නව ඇවන්ට්

ේඩ්

සා ාී අඉත් නවේ ැවී අනවය ඉ ව කහයින් සේෂි රු ඒ ටදළිැඳව එකී
නකේ සිටි ක ොාක් රු රිඉැමනක ී ්නුම් ය ඇත්. සේෂි රු විසින් කම්
සම්ැන්නකඉන් අගලමියේ ව්ත්ත්්වී ්නුම් ය ඇිත අත්ය නවි
විසින් එකී නව නවි

හමු්ව භයඉී

හමු්ටිතවයඉ

න්න කමසී ්නුම් ය ඇිත අත්ය

සේෂි රු ඒ ටදළිැඳව 8 වන චූරිත් රිඉැමනක ී ්නුම් දුන් ැව ටවසන මය.
ටමිණිේකේ සේෂි අං

30

තඉසිංහ ආයච්චික
ආයේෂ

න්්ර න්ිත තඉසිංහ නාත්ිතඉ වේෂ 2015 වන විී

අාත්යංීඉී අනුයුේත්ව යතය

වීකඉන්

ීයුුම

ආයේෂ

අාත්යංීකේ අිතකේ

ාහත්මිඉක පුද්ගල ලි

ළාන ය

සහ යවපිඉ

ය ඇත්. කාා නඩුවී අ්ළ සිගලකරඉ වන විී ඇඉ යතය
කේ ම්වපිඉ

සහ ය වීකඉන්

ීයුුම

යත පිඉ වනුකේ ්ාඉන්ිත තඉයත්න ාහත්මිඉක
ැම ඒ ටදළිැඳව අිතකේ

ව ්ාඉන්ිත තඉයත්න
ය ඇත්. ඇඉී ටවරී ිතබුණු
වි්ුත් ත්ට්ම ටරීේෂ

ය

කේ ම්වපිඉී ්නුම් යකාන් අනුමරුව අ්ළ විෂඉ

භය නිමනරීන්ී ඒව කැ්හපිා කේ. ්ාඉන්ිත තඉයත්න ාහත්මිඉ ඒ වන විී
අාත්යංීකේ පුද්පුද්ය

්රවය සහ ුමවේකු සම්ැන්නකඉන් ටමනඉ භයව සිී

ඇිත අත්ය සිවිේ ආයේෂ
ීයුුම

ක්ටේත්කම්න්ුමකේ ලිඉකිඉවිලි සම්ැන්නකඉන්්

ය ඇත්. ටසුව එා ත්නුමකයන් ඇඉ ිවත් වී ඇිත අත්ය එා ත්නුමය

සඳහ 11 වන චූරිත් සාන් රිසනඉ

ාහත් ටත් වී ඇත්. ඒ අනුව සේෂි පිඉ

අ්ළ ආඉත්නකේ Receiving Internal and External Letters and Documents
ඉන කේඛනඉ භයව සිී ඇිත අත්ය කාා නඩුවී අ්ළ
කේඛනකේ ත්ාක

මඉ වන විී එා

අත්අකුරු ඇිත ැවත්, අ්ළ කටොත් වන ට.8 හි ඇවන්ට්

ේඩ් සා කම් සභටිතවයඉක න් කහ යේන මං  සා ා කවිතන් කිසිඉම්
ලිටදඉේ මබුණු ැවී 2015.09.28 රින වන විී සීහනේ කනොාිත ැව ටවසන
මය.
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ටමිණිේකේ සේෂි අං
ැසනඉ

31

මුරිඉන්කසේමක

ප්රිඉං නී ැසනඉ

2015 ඔේකත් ැේ ාසඉ වනවිී සිවිේ ආයේෂ
වීකඉන්

ීයුුම

නාිත සේෂි පිඉ

අාත්යංීකේ ලිටද රුකවකු

ය ඇත්. ඇඉ කවත් යේන මං  සා කම් විෂඉ ටවරී ිතබී

ඇත්. ට.6 වීකඉන් සමකුණු

ය ඇිත ලිටදඉ ත්ා ස ස

කනොවන නමුත් ට.3 ලිටදඉ ත්ා ස ස
ට.6 වීකඉන් සමකුණු

යන ම් ලිටදඉේ

යන මගල්ේ ැව ටවසන මය. එකසේා

ය ඇිත ලිටදකේ ස් ත්ම්ැේ ඉන්න

ට ඔේකත් ැේ

ඉනුකවන් ලිවීා සේෂි රු විසින් කනො ළ ැව්, එා ලිටදඉ ඉුමරු ලිඉනඉ
කිරීාේ කහ ත්ා කනො ළ ැව ටවසන මය. අ්ළ ආඉත්නකේ අවසය ටත්රඉ
ස සන විී යේන මං  ආඉත්නකඉන් කසොෆට් ක ොටද එ ේ කටන්ඩ්රයිේ
එ

්ක න ඇවිත් ආයේෂ

ඒා සානයකඉන් අනු ානඉ
ටමිණිේකේ සේෂි අං
ිකන
යත පි

යන ම් ක්රිඉාේ ඉ ැව ටවසන මය.

 ප්රිඉ්ේීනී සිවිේ ආයේෂ

ක්ටේත්කම්න්ුමකේ සිවිේ අංීකේ

ය ඇිත අත්ය 2015 ස් ත්ම්ැේ ාසඉ වනවිී ටපි

ැඩකේ ත්න්ටත්

ීයුුම

ය ඇත්. ඇඉ වණිත නේවම කහ ්ේෂි

ය ඇිත අවි සම්ැන්නකඉන් අිතකේ

අනුාිතඉ දුන් ටසු ඊී අ්ළ ලිටද ටදළිකඉම කිරීා ඇඉක
එකසේා යේන මං  සා කම් සීාෂේවරුන් ිරිපිටත්
ලිඉනඉ කිරීා් ඇඉ විසින් සිදු
සඳහ ිරිපිටත්

යන ලිටද ඉුමරු

ය ඇත්. ඇඉ ටවසන්කන් කාවනි අනුාිතඉ
සා කාන්

යක න එන ැවත්, අනුාිතඉ මබීකාන් ටසු

මැක්න ලිටදඉ් ඔවුන් විසින් කටන්ඩ්රයිේ එ
ඒව ලිටද ශීේෂවමී කඉෝ මු්ර
කිරීා සේෂි පිඉ විසින්

කේ ම්වපිඉ

යත පිඉ වී ඇත්.

යනු මැන ලිටද යේන මං  ආයේෂ

කටන්ඩ්රයිේවම ඇුමළත්

මකුණු

ී ්ක න

29

ක්රිඉ පිනිඉේ වීකඉන්
අවි

අාත්යංීකේ කමීේ කහඩ් එ

ඉ

ඇුමළත්

ය අත්සන්

යක න එන ැවත්,

ය අ්ළ නිමනපිඉී කඉොමු

යන ැවත්ඉ. 2015.10.06 කවනි රින ට.6 කමස

ය ඇිත ලිටදඉ් ත්ා විසින් මු්ර ඉ

ළ ැව්, එහි ස් ත්ම්ැේ රිනඉ

එකසේ කටන්ඩ්රයිේ එකේ ිතබ රිනඉ වීකඉන් ඒ ආ යකඉන්ා මු්ර ඉ

ළ ැව
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ටවසන මය. ක කසේ කවත්ත් ට.6 ්යන ලිටදඉී අ්ළ ට.7 ්යන ිේලුම් ටත්රඉ
සම්ැන්නකඉන් ත්ාී අවකැ නඉේ කනොාිත ැව් ටවසන මය.
ටමිණිේකේ සේෂි අං

89

ප්රනන කටොලිස ටරීේෂ

අලුත්ක

කසනයත් අටයන ටරීේෂ

ක්ටේත්කම්න්ුමකේ ප්රනන කටොලිස ටරීේෂ වයකඉකි. 2015.10.13 වන රින
ලු වයඉ කටොලීසිඉී ම් ටමිණිේමේ ාත් MV ඇවන්ට්

ේඩ් කනෞ ව

සම්ැන්නකඉන් විාේීනඉ ආයම්භ වී ඇත්. ඒ අනුව 2015.10.14 වන රින මීී
අ්ළ විාේීනඉ නිකඉ තය කටොලිසටිතවයඉ විසින් අටයන ටරීේෂ
ක්ටේත්කම්න්ුමවී ටවය ඇත්. ඒ අනුව අටයන ටරීේෂ
විසින් 2015.10.17 වන රින විාේීනඉ ආයම්භ

ක්ටේත්කම්න්ුමව

ය ඇත්. එහිය ඇවන්ට්

ේඩ්

කනෞ ව ුමළ ිනනිඅවි 816 ේ සහ ත්ඩඩ ක්මේෂ ක්්හස නවසිඉ ිතසටහේ
ිතබී ඇත්. ඒ අනුව එව ී ආයේෂ
රු

කේ ම්වයඉ වීකඉන්

කසේන කහට්ටිආයච්චි ාහත්ක

යක න ඇිත අත්ය
හීනටි ම, නවි

ේම නවි

ීයුුම

ප්ර ී අවසථ ක්
හමු්

ය සීහන්

ඳවුකේ නිකඉ තය ආාටිත

හමු්ටිත වයිස අගලමියේ යවීන්්ර විකේුණ වේනන ාහත්ක

ප්ර ීඉේ සීහන්

යක න ඇත්.

එකසේා සේෂි රු විසින් ආයේෂ

අාත්යංීඉ විසින් ටවත්වක න

ිනඉ MODUD/CS/FA/AT/2013 ්යන ලිටද ක ොනුව ටරීේෂ

ය ඒ ුමළ ට.6

්යන කේඛනඉ ිතබී ඇිත අත්ය ඊී අ්ළ ිේලුම් ටත්රඉේ සහ ආවය
ිතබී ඇත්. එඉ ට.9 වීකඉන් මකුණු

ේඩ් ාපිීයිම් සේවිසස

සා කම් සභටිතවයඉ වන 7 වන චූරිත් සහ යේන ආයේෂ
සභටිතවයඉ ව මිඉිනඉ 5 වන චූරිත් නමින් ිරිපිටත්
හ න පි

ලිටදඉේ්

යන මය. කාා ට.9 ්යන ලිටදකඉහි රිනඉ

2015.09.24 කේ. කාා ට.9 ්යන ලිටදඉ ඇවන්ට්

යතය ආයේෂ

ළ

මං  සා කම්

ය ිතබී ඇත්. එා ලිටදකඉහි

සංවේනන අාත්යංීකේ රින මු්රව වීකඉන්

2015.09.28 සඳහන් වී ඇත්. එහි මු්රකේ යතය ආයේෂ
සංවේනන අාත්යංීකේ කේ ම්

ේඉමඉ වීකඉන් සඳහන්

ටවසයි. එා අඉදුම්ටකත්හි යේන ආයේෂ
චූරිත් 2015.09.26 රින්, ඇවන්ට්

සහ න පි
ය ිතබ ැව

මං  සා කම් සභටිත 5 වන

ේඩ් සා කම් සභටිත 7 වන චූරිත්
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2015.09.24 රින්, ආයේෂ
ීයුුම

අාත්යංීකේ කතයෂස සහ ය කේ ම් වීකඉන්

ළ කාා නඩුකේ 11 වන චූරිත්ක

අත්සන 2015.10.06 රින් සීහන්

ය ඇත්. එකී ඇඉදුම් ටත්රඉ ට.9(a) වීකඉන්්, යේන ආයේෂ
සා කම් ආයුන
මකුණු

ැඩව භයව සිටි නිමනපිඉක

මං 

අත්සන ට.9(b) වීකඉන්්

යන මය. ක කසේ කවත්ත් සේෂි රු ටවසන්කන් ත්ා

විාේීනකේය ට.9 ්යන ිේලුම් ටත්රඉ ආයේෂ

ළ

අාත්යංීඉී මබී ිතබුණු

ැව ත්හවුරු කනොව ැව ටවසන මය. ඒ සම්ැන්නකඉන් යතය ආයේෂ
අාත්යංීඉී මකැන ලිටද කේඛන ඇුමමත්
අත්ය එඉ ට.8 කමස මකුණු

යන කටොත් ටරීේෂ

ය ඇිත

යන මය. එකී කේඛනකඉහි කාා අඉදුම්ටත්

ටදළිැඳව සීහනේ කනොාිත ැව සේෂි රු ටවසන මය. කම් සම්ැන්නකඉන්
යතය ආයේෂ
ප්ර ීඉ සීහන්

අාත්යංීකේ ිකන

 ප්රිඉ්ේීනී නාිත නිමනපිනිඉක

ය ත් ැව් ටවසන මය.

ිහත් සේෂි රුවන්ී අාත්යව අකර ය කේ භෂ
සේෂිඉී

ඳව යතකේ යස ටරීේෂ

ටපිවේථ

වේත්ව ට.11 කමස මකුණු

කාා ට.11 ්යන යතකේ යස ටරීේෂ

යන මය.

වේත්ව අනුව රැලි ුමවේකු 816 ේ

විාේීනඉී මේ ය ඇිත අත්ය ට.2, ට.3 සහ ට.4 කමස මකුණු

ය ිතබ රැලි

ුමවේකු 552 සවඉංක්රීඉ ිනනිඅවි ැව් ට.1 හි සඳහන් රැලි ුමවේකු 264
සවඉංක්රීඉ කනොවන ිනනිඅවි ැව් වේත්
ුමවේකුව

අං

කවනස කිරීාී මේ ය කනොාිත ැව් වේත්

සහ ට.6 කමස මකුණු
වේත්

ය ඇත්. එකසේා කාා කිසිා රැලි

ය ිතබ සජීවි ටත්කයොම් 202935 පුද්පුද්ය

ය ඇත්. ට.5
්රවයඉ ැව්

ය ඇත්.

චූරිත්ඉන් විත්ිතකඩුකේ සිී

ම ප්ර ී

6 වන චූරිත්
කාොහු 1985

කඩට් නිමනයකඉකු වීකඉන් යුන හමු්වී ැිග වේෂ

2012 ය ලුිතනන්

ේනේවයකඉකු වීකඉන් විශ්රා ක ොස ඇත්. එකසේ

සිටිඉය මිුමකයකුක න් ම් ්නුා ාත් යේන ආයේෂ
සම්ැන්කර ය

මං  සා ාී

නිමනයකඉකු වීකඉන් ැිග ඇත්. ින්ටසු වේෂ 2015 ය යුම
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මුහුකගල ටවත්වක න ඉන ම් ඇවන්ට්
ආයන භය රු වීකඉන්

ීයුුම

ටදීත්ව ශ්රී මං ව කවත් ටමි

ේඩ් කනෞ වී අනුයුේත්

ය ඇත්. 2015.09.21 වන රින යුම මුහුක්න්
ඇිත අත්ය 2015.10.05 වන රින තත්යන්ත්ය

මුහුදු සීාකේ සිටිඉය 2015.10.06 වන රින නවි
වී නව ටරීේෂ

ය

හමු්ව විසින් නවී ක ොඩ

ය ඇත්. ින්ටසු 2015.10.13 වන රින

රැක නවිත් ඇත්. ින්ටසු විවින අවසථවම අටයන ටරීේෂ
විසින් කාා විත්ිත රුක න් ප්ර ී සීහන්
අත්අඩංුණවී ක න

සා කම් තටක්ස ාත්

ීයුුම

ලු වයඉී

ක්ටේත්කම්න්ුමවී

යක න 2018.03.28 වන රින

ේම ාකහේසත්රත් අකර ය ඉී ිරිපිටත්

යතඉී අඉත් යේන ආයේෂ

ය එහි

ය ඇත්. ත්ා

මං  සා කම් කසේව කඉකු වීකඉන් එා
ළ ැවත්, ඔහු කවත් ිරිපිටත්

යන ම් කිසිදු

වය් ී සකච්ත්නි ව කහ අකච්ත්නි ව ්ඉ ත්වඉේ ්ේව කනොාිත ැවත්
සඳහන්

යන මය.

7 වන චූරිත්
කාොහු ඇවන්ට්
ඔහුක

සුදුසු ම්,

ේඩ් සා කම් සභටිතවයඉ වන අත්ය යේඝ කමස

යන ම් රැකිඉවන්ී අ්මව ප්ර ීඉ

යන ම් අත්ය,

ඇවන්ට් ේඩ් සා ා බිහි කිරීාත්, ඒ සම්ැන්නකඉන් යේන ආයේෂ

මං 

සා ා අත්ය ඇිතව ිනවිසුාත්, යුම මුහුකගල ටවත්වක න ඉන ම් ටකවන අවි
ැඩ සම්ැන්නකඉන් යේඝ ප්ර ීඉේ
සා ා සා

ඒ ැගලනව ටකවන අවි

යන මය. යේන ආයේෂ

මං 

ැඩව ටවත්වක න ඉ්ා ආයේෂ

අාත්යංීකේ අනුාිතඉ ාත් නීත්යනකමව

යක න ිනඉ ැව ටවසන මය. කම්

සම්ැන්නකඉන් කාා වයටිිතඉී තත්යන්ත්ය වීකඉන් ටදළි නීාේ ිතබුණු
ැව් ත්ාී විරුගලනව ගලකේී සහ ත් කමස නඩු ටවය ඇිත ැව ටවසන මය.
එකසේා යුම මුහුකගල ිතබී ඇවන්ට් ේඩ් ටකවන අවි ැඩව සහිත් ඉත්රව ශ්රී
මං වී ටමිණීාී කටය වේෂ 2015.09.24 වන රින නීත්යනකමව ිේලීාේ
යේන ආයේෂ
ආ යඉ

සා ාී ිරිපිටත්

ළ ැවත්, ආයේෂ

අාත්යංීකඉන් ඉම්

ප්රා්ඉේ සිදුවී ඇිත ැව ටවසන මය.

8 වන චූරිත්
Page 11 of 36

කාා චූරිත්් 1984.01.11 වන රින සිී නවි

හමු්වී ැඳී

වේෂ 2004.02.01 වන රින ක ොාක් රුවයකඉේ වීකඉන් විශ්රා ක ොස ඇත්.
2012 වසකේ ඇවන්ට්
කසේවඉ

ේඩ් සා ාී ැඳී MV ඇවන්ට්

ේඩ් කනෞ කේ

යමින් සිටින විී ටමිණිේම කවනුකවන් සේෂි දුන් ක ොාක් රු

ිනන්ස ත්ාී දුය ත්නකඉන්
කිසිදු අවසථව

ත් කනො යන ම් ැව ටවසන මය. එකසේා

ත්ා සිටි කනෞ කේ අවි ආයන සහ ටත්කයොම් කනොාිත ැව

ප්ර ී කනො ම ැවත් ටවසන මය.
9 වන චූරිත්
කාා චූරිත් ශ්රී මං  නවි

හමු්කේ කසේවඉ

යමින් සිටිඉය පූේ

ආැකරත් ත්ත්ත්වඉී ටත්වී ඇත්. එකසේ සිටිඉය වේෂ 2012 ය සීාසහිත් ඇවන්ට්
ේඩ් සා කම් රැකිඉවේ මබී ඇවන්ට්

ේඩ් කනෞ කේ කසේවඉ

යන ම්

ැව ටවසන මය.

10 වන චූරිත්
MV ඇවන්ට්
තිත කඉකි. ඔහු
ප්ර ී

ේඩ් කනෞ කේ

ටදත්න්වයඉ ව කාොහු යුකරේන

ටදත්න් ධයඉ සඳහ සුදුසු ම්, විත්තීඉ අත්්කීම් යේඝ කමස

ම අත්ය 2015 ය දුය ත්නඉ ාේ කඉන් ස ච්ඡ

ය ශ්රී මං  ෂිටදං

මයින්ස ආඉත්නකේ රැකිඉවී ැඳී ඇත්. ඒ අනුව ශ්රී මං  ෂිටදං මයින්ස
ආඉත්නඉත්, ඇවන්ට් ේඩ් ාපිීයිම් සේවිසස සා ාත් අත්ය ඇිත ව ිනවිසුා
ප්රිතලමඉේ වීකඉන් යුම මුහුකගල ටකවන අවි ැඩවේ වීකඉන් ටවත්වක න
ිනඉ MV ඇවන්ට්

ේඩ් කනෞ කේ

එ ඟ වී ඇත්. කාා ඇවන්ට්
ආයේෂ

මං  සා ා සා

ටදත්න්වයඉ වීකඉන්

ීයුුම කිරීාී

ේඩ් සා ා ශ්රී මං  යතඉී අඉත් යේන
ිනවිසුම්

ත් වී ඇිත ැවත් ්න්ව ඇත්. ඒ අනුව

2015.07.26 වන රින ුණවනින් සුඩනඉී ක ොස එත්නින් අකරකේගී කැ ට්ටුවකින්
විවිත් මුහුකගල ිතබ ඇවන්ට්

ේඩ් කනෞ වී ක ොඩවී ඇත්. එා නව ුමම ිතබී
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අවි ආයන සම්ැන්නකඉන් සම්පූේ

ව කීා ඇේැට් ාහත් සුම ව ැවත්,

ඒවකඉහි ඉුමරු ඇේැට් ාහත් සුමව ිතබ ැවත් ටවසන මය. නකේ ප්රනනිඉ
වීකඉන් නිලුපුද්ේ ් ක ොසත්
ආයන

ීයුුම

ම ැවත්,

ටදත්න්වයඉ වීකඉන්

ැඩවී ප්රකේී වීාී කහ එඉ විවිත් කිරීාී කිසිදු අයිිතඉේ ත්ාී

කනොාිත ැව ටවසන මය. වඩිදුයීත් ඔහු අත්අඩංුණවී ටත්වීා සහ කාා නඩුව
කහේුමකවන් ත්ාී පුද්ගල ලි ව සිදුවී ඇිත අටහසුත්වන් සම්ැන්නකඉන් යේඝ
කමස ප්ර ී

යන මය.

11 වන චූරිත්
කාොහු ශ්රී මං  ටපිටමන කසේවකේ නිමනපිකඉකු වන අත්ය 2015.10.06
වන විී ආයේෂ

අාත්යංීකේ අිතකේ

ඇත්. එහිය යේන ආයේෂ

කේ ම්වයඉ වීකඉන්

මං  සා ා සහ ඇවන්ට්

සා ා අත්ය කාකහයුම් සම්ැන්නකඉන්
අාත්යංීකේ සිවිේ ආයේෂ
ටා

ීයුුම

ය

ේඩ් ාපිීයිම්

ීයුුම කිරීාී භයය ඇත්. ආයේෂ

සහ සංවේනන අංීඉී රින ී ලිටද 150 ේ

මකැන ැවත්, කාා සිඉලු ලිටද කේඛන

ැවත් ටවසන මය. කිසිදු අවසථව

ත්වීා අත්යවීය කනොවන

ලිටද කේඛන ස සීාී ත්ාී අයමු ේ

කනොිතබුණු ැවත්, එකසේ අවීය වුකේ නම් 5 කවනි් කමස ලිටද නිකුත් කිරීාී
හකිඉවේ ිතබ ැවත් ටවසන මය. එකසේා කාා සිගලකරඉ සම්ැන්නකඉන් යතය
කසේව ක ොමිෂන් සභව විසින් ටවත්වන ම් විනඉ ටරීේෂ
කනො යන ම් ැව තීය ඉ

කේය් ත්ා වය්ේ

ය ඇිත ැව ටවසන මය.

13 වන චූරිත්
කාොහු ත්ා යතය කසේවකේ වසය 34
කිරීාේ

මඉ ටදළිැඳ යේඝ ටහරිලි

ම අත්ය, 2015.04.23 රින සිී 2016.12.27 ්ේව යේන ආයේෂ

මං  සා කම් සභටිත වීකඉන්
ආයේෂ

කසේව

ීයුුම

ම ැව ටවසන මය. යේන

මං  සා ා සුමව ඇිත සිඉලුා අවි ආයන සහ ටත්කයොම් ත්රිවින

හමු්වී සහ කටොලිසිඉී අඉත් ඒව ැවත්, ඒව නීිතවිකය ධී අවි කමස සමකිඉ
කනොහකි ැවත් ටවසන මය. කාා නඩුවී ටීුමත් අවි ආයුන සහ ටත්කයොම් නිසි
අවසයඉේ ාත් යුම මුහු්ී රැක න ක ොස නවත් රිවයිනී ක න ඒකම්ය අවීය
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අනුාිතඉ මැ නීා සඳහ විකරාත් ිේලීාේ ිරිපිටත්

ය ිතබ ැව ටවසන

මය. 2019.07.05 වන රින රටවහිනි ප්රවිත්ිත ාිනන් ත්ා අත්අඩංුණවී නීාී
තටක්ස ය ඇිත ැව ප්ර යඉ වීා නිස 2019.07.08 වන රින අටයන ටරීේෂ
ක්ටේත්කම්න්ුමවී ක ොස ිරිපිටත් ව ැව ටවසන මය. ඒ වන විී ත්ා
අත්අඩංුණවී නීාී නීිතටිත තටක්ස මබී කනොිතබුණු නමුත් එව ී අටයන
ටරීේෂ

ක්ටේත්කම්න්ුමකේ අනයේෂ

වීකඉන්

ීයුුම

ළ ීනී

අකබ්කසේ ය ාහත් කසනයත් නාිත නිමනපිඉ ාේ කඉන් නීිතටිත
ක්ටේත්කම්න්ුමකවන් විාස විී ත්ාක

ප්ර ීඉේ මැ නීාී තටක්ස ය

ඇිත ැව ටවස, එා ප්ර ීඉ සීහන්

ය නීකාන් ටසු අත්අඩංුණවී ක න

ේම ාකහේසත්ර
 ත් අකර ය ඉී ිරිපිටත්

ය ාස 2 කුත් රින 18 ේ යේෂිත්

ැන්නන ය ත්ව සිටි ැව වඩිදුයීත් ටවසන මය. ත්ා යතඉී අඉත් යේන
ආයේෂ

මං  සා කම් සභටිතවයඉ වීා ාත්ා කාකසේ අත්අඩංුණවී ක න

ැන්නන ය ත් කිරීා ්ඩි අසනය ඉේ ැව ඔහුක සථවයඉයි.
නඩු විභ කේය ටහත් සඳහන්

රුණු අටයන නඩු විනන සංග්රහඉ

ටනකත් 420 ව න්ිතඉ ඉීකත් ටදළි නීම් කමස සීහන්

යන මය.

1. 2015 ඔේකත් ම්ැේ 06 වන රින ටඉ 09.15 ී ශ්රී මං වී ආසන්න
තත්යන්ත්ය තම තීයකේ සිී නවි
මුහුකගල ිතබිඉය MV ඇවන්ට්

සත්පුද්ම් 15 ේ දුපින් තත්යන්ත්ය

ේඩ් කනෞ ව ශ්රී මං  නවි

ලුිතනන් ඩබ්.එච්.පී.වීයසිංහ ඇුමළු

හමු්කේ

්ඩඩඉාේ විසින් නවි

හමු්ව

භයඉී ත් ැව.
2. එා නව භයඉී න්න අවසථකේය නකේ
විත්ිත ය ක නඩි ග්රේපිකමොේ
3. එකසේ නව භයඉී

ීයුුම

ටදත්න්වයඉ වීකඉන් 10

ළ ැව.

ත් අවසථකේය එා නව ුමළ අකනකුත් තට ය

අත්ය ජීව ත්ඩඩ ප්රා ඉේ ිතබුණු ැව.
4. ිහත් කී ඇවන්ට් ේඩ් කනෞ ව නවි
වන විී යුම මුහුකගල සිී ාන ආයම්භ

හමු්ව භයඉී ත් අවසථව
ය ිතබ ැව.

5. එකසේා එා නව භයඉී ත් අවසථකේය එා නව ුමළ 06 වන සහ 09
චූරිත්යින් ඇුමළු ත්වත් ශ්රමි යින් 33 ක්කනකු සිටි ැව.
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6. MV ඇවන්ට් ේඩ් කනෞ ව නවි
විී ශ්රී මං  යතඉ ඉීකත් ලිඉටරිංචි
7. 2012.03.19 වන රිනිතව අං
සීා සහිත් යේන ආයේෂ

හමු්ව භයඉී ත් අවසථව වන
ය ිතබ කනෞ වේ ැව.

322 ්යන ැගලන වයටය ිනවිසුා අනුව

මං  සා ා සහ ඇවන්ට් ේඩ් ාපිීයිම්

සිකියුපිටි සා ා අත්ය ටකවන අවි

ැඩව සථටනඉ කිරීා සහ

ටවත්වක න ඉ්ා ටදළිැඳව ක්ටේීවඉ එ ඟත්වඉ ී ටමි

ිතබීා .

8. 2015.10.06 රින වන විී MV ඇවන්ට් ේඩ් කනෞ ව, නවි
භයඉී

ත් අවසථකේය නව ුමළ සිටි 08 වන විත්ිත රු සහ 09 වන

විත්ිත රු ටදළිකවලින් සීාසහිත් යේන ආයේෂ
ඇවන්ට්

හමු්ව

මං  සා කම් සහ

ේඩ් ාපිීයිම් සිකියුපිටි සා කම් කසේව ඉන් වීකඉන්

ීයුුම කිරීා.
9. එකී නව අත්අඩංුණවී

ත් අවසථකේය කනෞ කේ

ඉීකත් සිටි 33 ක්කනකුක
විසින් අත්සන්
10. MVඇවන්ට්

ේඉ ා්ඩඩමඉ

නම් ඇුමළත් කේඛනඉ 10 වන විත්ිත රු

ය ටමිණිේකේ සේෂි අං

02 ී භයයා.

ේඩ් කනෞ ව ශ්රී මං  ෂිටදං ක

සා ාී අඉත් නවේ වීකඉන් ඇවන්ට්

ටකේෂන් පුද්ගල ලි

ේඩ් සා ාී ිනවිසුාේ

ඉීකත් ැදු ය ඇිත ැව.
11. 5 වි 1 කමස මකුණු

යන ම් කේඛනකේ ටමිණිේකේ සේෂි අං

19

ක නා සීහන්ව ිතබීා.
12. ටමිණිේකේ සේෂි අං

19 අටයන ටරීේෂ

ක්ටේත්කම්න්ුමවී

ප්ර ීඉේ ය කනොිතබීා.
13. 2015.10.06 රින වන විී 13 වන චූරිත් සීාසහිත් යේන ආයේෂ
මං  සා කම් සභටිත වීකඉන්

ීයුුම

ළ ැව.

14. 2015.10.06 වන විී 07 වන චූරිත් සීා සහිත් ඇවන්ට් ේඩ් ාපිීයිම්
සේවිසස සා කම් සභටිත වීකඉන්
15. 11 වි 2 වීකඉන් මකුණු
ආයේෂ

ීයුුම

ළ ැව.

යන ම් අඉදුම් ටත්රකේ සීා සහිත් යේන

මං  සා ා කවනුකවන් 2015.09.26 වන රින ටසවන චූරිත්

අත්සන් ත්ැ ඇිත ැව.
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16. 11 වි 2 ්යන කේඛනකේය ඇවන්ට්

ේඩ් ාපිීයිම් සිකියුපිටි සේවිසස

සා ා කවනුකවන් 2015.10.24 රින 07 වන චූරිත් අත්සන්

ය ඇිත ැව

සහ 2015.10.06 රින ඊී අනුාිතඉ මැක්මින් 11 වන චූරිත් අත්සන්
ත්ැ ඇිත ැව.
17. ට.6 කනොඑකසේ නම් 5 වි 18 ්යන ලිටදඉ 11 වන චූරිත් විසින් ආයේෂ
අාත්යංීකේ කතයෂස සහ ය කේ ම් වීකඉන් අත්සන් ත්ැ ඇිත
ැව.
18. ටමිණිේම විසින් අකර ය ඉී ිරිපිටත්

ය ඇිත තං ා දුය ත්නකේ

ප්රීන ත් ක ටි ටණිවිඩඉ අන්ත්ේ ත් කනොවන ැව.
19. 2016.06.23 වන රින ප්රනන කටොලිස ටරීේෂ
10 වන චූරිත් අත්අඩංුණවී
ටරීේෂ

මසන්ත් යත්නඉ

නීා සහ ඔහුක

සුසන්ත් විසින් සීහන්

ප්ර ීඉ තටකටොලිස

ය නීා.

20. 2018.03.29 රින ප්රනන කටොලිස ටරීේෂ

මසන්ත් යත්නඉ

විසින් 06

වන චූරිත් ඇේැට් ිතම යත්න අත්අඩංුණවී නීා සහ ඔහුක
කටොලිස ක ොසත්ටේ 67445 කසනයත් විසින් සීහන්
21. 2018.04.26 වන රින කටොලිස ටරීේෂ
22. 2019.07.08 වන රින කටොලිස ටරීේෂ

කහේවවඩු විසින් 08 වන චූරිත්

නීා සහ ඔහුක

න්ත් තටකටොලිස ටරීේෂ

ය නීා.

25. 2019.10.17 වන රින කටොලිස ටරීේෂ
අත්අඩංුණවී

ය නීා.

ය නීා.

ප්ර ීඉ

ීෂි ම ය සිංහ විසින් සීහන්

ය නීා.

කසනයත් විසින් 11 වන චූරිත්

අත්අඩංුණවී නීා සහ ප්ර ීඉ සීහන්
24. 2019.09.27 වන රින කටොලිස ටරීේෂ

ය නීා .

කසනයත් විසින් 13 වන චූරිත්

අත්අඩංුණවී නීා සහ ඔහුක ප්ර ීඉ සීහන්
23. 2019.07.18 වන රින කටොලිස ටරීේෂ

ප්ර ීඉ

කසනයත් විසින් 09 චූරිත්

අත්අඩංුණවී නීා සහ ඔහුක ප්ර ීඉ සීහන්

අත්අඩංුණවී නීා සහ ඔහුක

විසින්

කහේවවඩු විසින් 07 වන චූරිත්

ප්ර ීඉ යන්ිනත් විසින් සීහන්

ය නීා.
26. 10 වි 8 ්යන කේඛනඉ සහ එහි අන්ත්ේ ත්ඉ සහ එා කේඛනඉ 09 වන
ටදළි නීාී අ්ම කේඛනඉ ැව.
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27. 10 වි 9 ්යන කේඛනඉ සහ එහි අන්ත්ේ ත්ඉ සහ එකී කේඛනඉ 2 වන
ටදළි නීාී අ්ම ැව.
28. 10 වි 10 කේඛනඉ සහ එහි අන්ත්ේ ත්ඉ සහ එා කේඛනඉ 6 වන
ටදළි නීාී අ්ම ැව.
29. 10 වන චූරිත්ී යුේකේන යතකඉන් නිකුත්
්යන විකගලී
නවි

යන ම් අං

ාන් ැමටත්රඉ සුමව ිතබීා සහ අං

ET 443708

AD 464900 ්යන

හඳුනුම්ටත් සුමව ිතබීා සහ එකී කේඛන 10 වන චූරිත්

අත්අඩංුණවී ත් අවසථකේය කටොලිස භයඉී නීා.

නඩුවී අ්ම සිගලකරාඉ ටසුබිා
කාා නඩුවී අ්ම සේෂි හ නීිතාඉ ත්ත්ත්වඉ ස ච්ඡ කිරීාී කටය
මීී අ්ම ටසුබිා ක ටිකඉන් ස ච්ඡ කිරීා සුදුසු ැවී අටද තීය ඉ

යමු.

එහිය ටකවන අවි ැඩවේ ඉනු කුාේ් ඉන්න හ එහි ිිතහසඉ සළ  ැමමු.
කම

කේ භ්ඩඩ ප්රවහනඉ සඳහ කවළඳ නේ විීම වීකඉන් ක්රිඉත්ා

වන අත්ය ින්රිඉනු ස යකේ කාන්ා යුම මුහු් ආශ්රිත්ව විීම වීකඉන් එකී
මුහුදු නේ, මුහුදු ක ොේම රුවන්ක ප්රහයඉී මේ වීා කහේුමකවන් එඉ කම
ආේථි ඉී ත්ේතනඉේ විඉ. කාහි ප්රිතලමඉේ වීකඉන් කවළඳ නේ ිහිතන්
සඳහන්

යන ම් අනයේෂිත් මුහුදු ත්ය ඉ

මුහුදු ආයේෂ
මැ

යන අවසථවන් හිය පුද්ගල ලි

සා ම් (Private Maritime Security Companies) වම සහඉ

නීාී සිදු විඉ. එහිය අවි ආයුන සහ ආයේෂ යින් ාිනන් ආයේෂව

සටඉන මුහුදු ආයේෂ

සා ම්වමී අඉත් කනෞ  විකගලශීඉ වයඉන් වමී

ටමිණීකම්ය එකී විකගලශීඉ වයඉන් අඉත් යතයඉන්ක

ආයේෂවී ත්ේතනඉේ

වන්කන්ඉ ඉන ට්නා ාත් එකී කනෞ  වමී වයඉන්වමී ඇුමේ වීාී අවසය
කනොක්න මය. කාහි ප්රිතලමඉේ වීකඉන් තත්යන්ත්ය මුහුකගල යඳව ත්ැනු
මැන ටකවන අවි

ැඩවම එකී අවි ආයුන සහ ආයේෂ ඉන් යඳව කවළඳ

නේ වයඉන් ුමළී ඇුමමත් කිරීාත්, නවත් වත්වේ

තත්යන්ත්ය මුහුකගල
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නවනඉ

යන විී ටකවන අවි

ැඩවලින් අවි ආයුන මැ

වන්නී විඉ. කාකසේ තත්යන්ත්ය මුහුකගල
ආයේෂව සටයීකම්

ාන්

යන කවළඳ නේවමී

ේඉඉ ආයම්භකේය ශ්රී මං  නවි

ඇත්. ටසු ලීනව ශ්රී මං  ආ්ඩඩුව විසින්
ක්රිඉන්විත්ඉ ඇවන්ට්

නීාත් තනප්රිඉ

හමු්ව විසින් සිදු ය

ත් තීය ඉේ ටපිරි කාා

ේඩ් සා ා සහ යේන මං  ආයේෂ

සා ා

ඒ ැගලනව ව වයටයඉ ී ටවය ඇත්. කාා නඩුවී අ්ම වී ඇිත MV ඇවන්ට්
ේඩ් කනෞ ව ටකවන අවි
එා කනෞ ව යුම මුහුකගල සිී

ැඩවේ යුම මුහුකගල ටවත්වක න ක ොස ඇත්.
ලු වයඉී ටමි

ඇිත අත්ය

ලු වයඉී

ඇුමේ වීා සඳහ ඊී නුදුපින් ව තත්යන්ත්ය මුහුකගල නවත් ිතබිඉය 2015.10.05
වන රින ශ්රී මං  නවි

හමු්ව භයඉී ක න ඇත්. එකසේ භයඉී

න්න

අවසථකේය එකී නව ුමළ ව ිනනිඅවි සහ ජීව ත්ඩඩ සම්ැන්නකඉන් කාා නඩුව
ටවය ිතබ අත්ය කම් වනවිී කාා නඩුව ටවත්වක න ඉනු මැන්කන් ඒ ුමළ ව
ජීව ත්ඩඩ සහ එකී ජීව ත්ඩඩ වමී අ්මව සහ ට.9(a) ්යන අඉදුම් ටත්රකඉහි
වමංුණ භවඉ සම්ැන්නකඉන් ටාණි. ක කසේ කවත්ත් ශ්රී මං  ආ්ඩඩුව
කාා තීය ඉී ශ්රී මං  නවි

ත්

හමු්කේ ඇත්ම් නිමනරීන් ුමළ

ාත්ත්ේ

ිතබී කනොාිත ැව ටමිණිේම කවනුකවන් සේෂි දුන් එව ී නවි

හමු්ටිත

වීකඉන්

ීයුුම

ළ යවීන්්ර විකේුණ වේනන ාහත්ක

සේෂිකඉන් ටහරිලි

කේ. ක කසේ කවත්ත් අට යී ුමළ ටා ේ කනොව තත්යන්ත්ය වීකඉන්් කාා
ටකවන අවි

ැඩ සම්ැන්නකඉන් නීිත ත්ත්ත්වඉ ුමළ අඩුලුහුඩු ම් කාන්ා

ප්රීන රී අවසථ් ඇිත විඉ. කම් ටදළිැඳව ටසුව ස ච්ඡ

යමු.

සේෂි විීකේෂ ඉ
ටමිණිේම විසින් ිරිපිටත්
විත්ිතකුඩුකේ සිී

යන ම් සේෂි, චූරිත්ඉන් විසින්

යන ම් ප්ර ීඉන් සහ වේත්

ත්

යන ම් ටදළි නීම්

සම  ැලීකම්ය කාා නඩුකේය ප්රනන වීකඉන් සම  ැලිඉ යුුම

රුණු

වන්කන් 7549, 7560 සහ 7571 අකරක ්න කේ.කසසු අකරක ්න ිහත්
අකරක ්න ුමනී අ්ළව ආනය හ අනුැම යා සම්ැන්නකඉන් ටා ේ
ිරිපිටත්

ය ඇත්.
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7549 සහ 7560 ්යන අකරක ්න ක්

10 වන චූරිත්ී එකයහිව ිරිපිටත්

ය ඇිත අත්ය 7571 ක ්නව 11 වන චූරිත්ී එකයහිව ිරිපිටත්
වචි

කගලීන ිරිපිටත්

යන අවසථකේය ටමිණිේම කවනුකවන් කටනී

සිටි ත ත් කතයෂස යතකේ අකරනීතීාවයඉ ටහත්
අවනනඉ කඉොමු
01.

ය ඇත්.

රුණු ක කයහි අකර ය කේ

යන මය.

කාා අකර ය ඉී ිරිපිටත්
ක ්න ට්නම්

ය

ය ඇිත කත්ොයුමරු වේත්කේ සඳහන්

ත්කත් පුද්ගල ම ා්ඩඩමවම අටයන ව කීා

(Corporate criminal liability) ාත් ට්නම්ව ඉන්න,
02.

MV ඇවන්ට්

ේඩ් කනෞ ව 2015.10.05 වන රින

මඟ වුව් ඊී කටය යුම මුහුකගල සිී ාන ආයම්භ

ලු වයඉී

ය ඇිත කහයින් ශ්රී

මං  නතඉ ්යන කනෞ වේ වීකඉන් එහි සඳහන් පුද්පුද්ය

්රවය

ප්රවහනඉ සඳහ එකී රිනඉන්ී අ්ම ැමටත්රඉේ කනොාිත ැව සේෂි
ාිනන් ඔ් පුද් වී ිතබීා.
03.

2015.10.06 රිනිතව යතය ආයේෂ

අාත්යංීකේ කේ ම්වයඉ

විසින් ිරිපිටත්

ය ඇිත ට. 6 ්යන ලිටදඉී අ්මව වමංුණ ිේලුම්

ටත්රඉේ ආයේෂ

අාත්යංීඉී ිරිපිටත්ව කනොාිත කහයින් ට.9(a)

්යන කේඛනඉ වයත කමස ස ස ටසුව ඇුමළත්
චූරිත්ඉන් කවනුකවන් ිරිපිටත්
ැලීකම්ය ටහත් සඳහන් නීිත ත්ේ
01.

ටමිණිේකේ සේෂි අං
පුද්පුද්ය

ය ඇිත ැව.

යන ම් කගලීන සාසථඉේ කමස සළ 

ිරිපිටත් විඉ.
35, අකරක ්නවම සඳහන් රිනඉන්ී අ්මව

්රවය ටම වයඉ වීකඉන්

nunc pro tunc සිගලනන්ත්ඉ ඉීකත්

ීයුුම

ළ කහයින් ට.6 ්යන ලිටදඉ

ාන ආයම්භකේ සිී වමංුණ වන

ැව.
02.

යේන ආයේෂ

මං  සා ා ආයේෂ

අාත්යංීඉ ඉීකත් වන

ආඉත්නඉේ වන කහයින් හ එකී සා ා සහ ඇවන්ට්

ේඩ් සා ා

අත්ය වන ිනවිසුා වමංුණ ිනවිසුාේ වන කහයින් එකී සා ම් ඉීකත්

Page 19 of 36

කසේවඉ

ළ 6, 8, 9 සහ10 චූරිත්ඉන්ී සිගලකරාඉ වයයා නාිත

විත්ිතව
03.

කේ රැ වය ඉ මබිඉ යුුම ැව.

2005 අං

18 ටනිතන් සංකී කරත් පුද්පුද්ය

ව න්ිතඉ අනුව එකී පුද්පුද්ය
ආයේෂ

්රවය, පුද්පුද්ය

්රවය ටනකත් 30 වන
්රවයඉ ටම වයඉ වන

කේ ම්වයඉ සඳහ කහ ඔහු කවනුකවන් ්රීකම් ට්නා ාත්

එකී ජීව ත්ඩඩ මඟ ත්ැ නීා සඳහ ැමටත්රඉේ අවීය කනොවීා.
04.

පුද්පුද්ය

්රවය ටනකත් 9(2) ව න්ිතඉ ඉීකත් අකරක ්න සම 

ැලීකම්ය එකී ටනකත් 10 වන ව න්ිතඉ අනුව ඔ් පුද්
අං ටමිණිේම විසින් ඔ් පුද්
ටමිණිේම කවනුකවන්

ළ යුුම අත්යවීය

ය කනොිතබීා.

ඳවන ම් සේෂි රුවන්ක

සේෂි, වේත්

යන ම් ටදළි නීම් සිඉේම සම  ැලීකම්ය MV ඇවන්ට්

ේඩ් කනෞ ව

යුම මුහුකගල සිී ලු වයඉ ්ේව ාන්

ය ඇිත ැව ටහරිලිඉ. MV ඇවන්ට්

ේඩ් කනෞ ව ුමළ ිතබ කාා නඩුකේ අකරක ්නවන්ී අ්ම ජීව ත්ඩඩ
සිඉේම යේන ආයේෂ

මං  සා ා සුම ැවී විව්ඉේ නත්. ටමිණිේම

කවනුකවන් කටනී සිටි ත ත් කතයෂස යතකේ අකරනීිතාවයඉක
වන්කන් කාා ජීව ත්ඩඩ ප්රවහනඉ සඳහ පුද්පුද්ය

ප්රනන ත්ේ ඉ

්රවයඉ ටම වයඉක න්

මැ ත් වමංුණ ැමටත්රඉේ කනොිතබුක්ඩඉ ඉන්නයි. එහිය මුලින්ා පුද්පුද්ය
ටනකත් ප්රිතට්න අනුව කාා
විත්ිතඉ විසින් ත්ේ

්රවය

ේඉඉ සඳහ ැමටත්රඉේ අවීය් කනොඑකසේ නම්

යන ටපිරි එකී ටනකත් 30 වන ව න්ිතඉ අනුව

ැමටත්රඉේ අවීය කනොවන්කන්් ඉන්න සම  ැමමු. මුලින්ා ටහසු ටපිශීමනඉ
සඳහ එකී 30 වන ව න්ිතඉ ටහිතන් තපුද්ී ්ේවමු.
“30(1) කම් ටනකත් විකරවිනන සන්නගලන හමු් ාිනන්, කටොලිස ැම ඉ
ාිනන්, යතකේ යස ටරීේෂ
ටම වයඉ සඳහ කහ

ක්ටේත්කම්න්ුමව ාිනන් කහ පුද්පුද්ය
ඔහු කවනුකවන් ්යනු මැන පුද්පුද්ය

්රවය
්රවය

සම්ැන්නකඉන් අ්ම කනොවිඉ යුුමඉ.”
කාහිය

ටමිණිේම

කවනුකවන්

අාත්යංීකේ කේ ම්වයඉ වීකඉන්

සේෂි

ීයුුම

ළ

දුන්

එව ී

ආයේෂ

රු කසේන කහට්ටිආයච්චි
Page 20 of 36

ාහත් ටහරිලිව ටවස සිටිකේ ඇවන්ට්

ේඩ් සා ා සහ යේන ආයේෂ

මං  සා ා ඒ ැගලනව යුම මුහුකගල ටවත්වක න ිනඉ ටකවන අවි
සම්පූේ

නීත්යනුකම ක්රිඉන්විත්ඉේ ැවයි. එකසේා ඇවන්ට්

ිනනිඅවි ත්ැ

කාා ිනනිඅවි සහ ජීව ත්ඩඩ ත්ැ

කසනයත් ටවස සිටිකේ ආයේෂ

නිඉාඉ ාත් යේන ආයේෂ

මං  සා ාී

89 ප්රනන කටොලිස ටරීේෂ

අාත්යංීකේ කේ ම්වයඉක

මං  සා ාී ිනනිඅවි නිකුත් කිරීා ශ්රී මං 

යුගලන හමු්ව, ුණවන් හමු්ව සහ නවි
ඇත්ම් ආයුන යේන ආයේෂ

අාත්යංීඉ

නීාී ැමඉ ය ඇිත ැවයි. එකසේා ප්රනන

විාේීන නිමනපිඉ වන ටමිණිේකේ සේෂි අං
අලුත්ක

ේඩ් සා ාී

නීාී හකිඉවේ කනොාිත කහයින්, ආයේෂ

ඉීකත් ටදහිටුව ඇිත යතඉ සුම සා ාේ වන යේන ආයේෂ

ැඩව

හමු්ව විසින් සිදු

ය ඇිත ැවත්,

මං  සා ා විසින් මිමය ක න ඇිත ැවත්ඉ.

කම් සම්ැන්නකඉන් 13 වන විත්ිතකේ හයස ප්රීනවමී ටදළිුමරු ක්මින්
ප්රනන විාේීන නිමනපිඉ ව ටමිණිේකේ සේෂි අං

89 ප්රනන කටොලිස

ටරීේෂ

සීහන්වම ටසවරු

අලුත්ක

කසනයත් 2020.09.24 වන රින විභ

3.50 සීහකන් 10 වන ටදටුකේ ටළවන ප්රීනඉී ය ඇිත ටදළිුමය ව් ත් කේ.
ප්ර :-

ත්ාන් ත්හවුරු

ය

වයවසඉේ, ආයේෂ

ත්ත්් රැේ සා ා යතකේ නීත්යනුකම
අාත්යංීඉ ඉීකත් ිතකැන්කන් අවි

්රීකම් හකිඉව ිතකැනව. ආයේෂ

අාත්යංීකේ අනුාිතඉ

ාත් එහි ිතකැන අවි හමු්කේ කටොලීසිකේ, නවි

ත :-

කිඉම ත්මුන් ත්හවුය

ය ත්ත්්?

නවි

කටොලීසිකඉත්

හමු්කවත්

යුන

හමු්කවත් අවි සහ ත්ඩඩ කිඉම ත්හවුරු
ඒවක ා කම්ව යේන ආයේෂ

හමු්කේ අවි

හමු්කවත්,
ය

ුණවන්

ත්ත් සවමීණී.

මං  සා ා විසින් ඇත්ම්

අවි සහ ටකත්ොයම් මිළරි ක න ඇිත ැව ත්හවුරු

ය

ත්ත්

සවමීණී.
පුද්පුද්ය

්රවය සම්ැන්නකඉන් ව පුද්පුද්ය

්රවය ටනකත් ආ ිිත ටත්ර සහ

ිේලුම් ටත්ර සම  ැලීකම්ය ට.9(a) ිේලුම් ටත්රඉ එා ආ ිිත වලින් ැහයව
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ඇිත ිේලුම් ටත්රඉේ ැව ටහරිලිඉ. පුද්පුද්ය
කයුණමසිවම සඳහන්
අනුව ිරිපිටත්
මකුණු

්රවය ටනත් ඉීකත් නිකුත්

ය ඇිත

ය ඇත්කත් ස්ා අඉදුම් ටත්රඉේා එහි සඳහන් ආ ිිතඉ

ළ යුුම ැවයි. ක කසේ කවත්ත් ටමිණිේම විසින් ට.9(a) කමස

ය ිරිපිටත්

ය ඇිත අඉදුම් ටත්රඉ සහ ට.6 කමස මකුණු

අවසය ටත්රඉ ඉන කිසිවේ පුද්පුද්ය

ය ඇිත

්රවය ආා ටනකත් තටකේඛනකේ සඳහන්

ආ ිතීන් අනුව ිරිපිටත් වී කනොාිත ැව අටද නිරීේෂ ඉ

යමු.

වේෂ 2020.01.17 රින කාා ත්රිපුද්ගල ම විනිසුරු ාඩුේම විසින් තීය ඉ
කේ් පුද්පුද්ය

්රවය ටනත් ඉීකත් අඉදුම් ටත්රඉේ ිරිපිටත්

අවසය ටත්රඉේ මැ රිඉ හේකේ සවභවි
පුද්ගල මකඉකුී කනොවන ැවයි. එා නිකඉ
එඉ කිසිදු ිහළ අකර ය ඉ

අභිකඉ

ළ හේකේ සහ

පුද්ගල මකඉකුී වින ෛනිත

ඉ කම් වනවිී් වමංුණව ටවිතන අත්ය

ඉී මේ වී නත්.

මින් කටනී ඉන්කන් යේන ආයේෂ
ිනනිඅවි සහ ජීව ත්ඩඩ සිඉේම ආයේෂ

මං  සා ා සුමව ටවිතන

අාත්යංීඉ සුම ිනනිඅවි සහ ජීව

ත්ඩඩ ැවයි.
එැවින් MV ඇවන්ට්
අ්ළ ජීව ත්ඩඩ ආයේෂ

ේඩ් කනෞ කේ ිතබ කාා අකරක ්නවමී

අාත්යංීඉ ඉීකත් වන පූේ

අඉත් සා ාේ ව යේන ආයේෂ
ටම වයඉ ව ආයේෂ

මං  සා ා භයකේ, පුද්පුද්ය

අාත්යංීකේ කේ ම්වයඉක

ඒව වන කහයින්, ඒ සඳහ පුද්පුද්ය

්රවය

අනු්නුා ාත් ිතබ

්රවය ටනකත් 30(1) ව න්ිතඉ අනුව කවනා

ැමටත්රඉේ මැ නීා අවීය කනොවන ැවී අටද තීය ඉ
නමුත්

වීකඉන් යතඉී

යමු.

ීළුව ාුම වනුකේ එවනි අවසය ටත්රඉේ 30 වන ව න්ිතකේ

විකරවිනන අනුව අවීය කනොවනුකේ නම් ට.9(a) ්යන අඉදුම් ටත්රඉ ිරිපිටත්
ඇත්කත් කුාන

ය

ේඉඉේ සඳහ් ඉන්නයි. කම් සම්ැන්නකඉන් විත්ිතඉ විසින්

රුණු ්ේවමින් ටවස සිටිකේ 30 වන ව න්ිතඉ ඉීකත් නිත්යනකම අවසය
ටත්රඉේ අවීය කනොවු ් ටපිටමනාඉ ක්රිඉවම ටහසුව සඳහ එවනි අවසය
ටත්රඉේ මැ

න්න ැවයි. විකීේෂකඉන්ා ඉම්කිසි නවේ වයඉ ී ඇුමමත්

කිරීකම්ය ප්රකඉ ින ව කම් සම්ැන්නකඉන්

රුණු කහළි්යේ

ළයුුම වන
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කහයින් එකී ක්රිඉටටිටටිඉ සඳහ කම් ආ යඉී ිේලුම් ටත්රඉේ ිරිපිටත්
අවසයඉේ මැ නීා සානයකඉන් සිදු

ය

යන ැව ටවසන මය. කාා ත්ත්වඉ

ට.9(a) ්යන ිේලුම් ටත්රඉ සහ ට.6 ්යන අවසය ටත්රඉ ඉන කේඛන ක් ා
ටදීටත්

ය ඇත්කත් ශ්රී මං  නවි

ශ්රී මං  කේුණවී ඉන

හමු්වී, ශ්රී මං  වයඉ අකර පිඉී සහ

රුණු සම  ැලීකම්ය ටහරිලි කේ.

ිහත් සඳහන් නීිතාඉ ත්ත්ත්වඉ එකසේා ිතබිඉය MV ඇවන්ට්
කනෞ වී ිනනිඅවි සහ පුද්පුද්ය

්රවය ප්රවහනඉ සඳහ ැමටත්රඉේ අවීය

වන්කන් ඉයි ා් ී තට ේටනඉ
ආයේෂ

කේ ම්

යමු.

රු කසේන කහට්ටිආයච්චික සේෂිකඉන්් ත්හවුරු

වනුකේ එවනි අවසය ටත්රඉේ නිකුත් කිරීාී ත්ා
ආයන හ පුද්පුද්ය

ේඩ්

ීයුුම

යන මගලකගල කාා

්රවය ශ්රී මං  යතඉී අඉත් සහ යතය ආඉත්නඉේ ව යේන

මං  සා කම් අවි ආයන වන ැවින් ත්ා එඉ නිකුත් කිරීාී අ්ම ිේලුම්
ටත්රකේ විකරවිනන් සම  ැම

ීයුුම

ළ ැවයි.

ටමිණිේම කවනුකවන් සේෂි දුන් නිමන්ත් හීනටි ම, වි්න
ප්රය් 

වීයසිංහ,

ාකන හය

ැ්ඩඩය

ව්ත්ත්්ව

සහ

යවීන්්ර

ාක
න්්රසිපි

විකේුණ වේනන ඉන සේෂි රුවන් සේෂි ක්මින් ප්රීන ත් MV ඇවන්ට්
ේඩ් කනෞ ව යුම මුහුක්න්

ානයම්භ කිරීකම් සිී

නංගූයම්ම්ා ්ේව ව ක්රිඉවලිඉ,

ලු වයකේය කනෞ ව ටරීේෂ කිරීා,

කනෞ ව ුමළ ිතබී කසොඉ ත් ිනනිඅවි සහ පුද්පුද්ය
රුණු විසත්යත්ා ව ටහරිලි
කනෞ ව යුම මුහුකගල සිී
මං  නවි

ලු වයඉී

්රවය ටදළිැඳ විසත්ය ඉනය

යන මය. කම් අනුව කාා MV ඇවන්ට් ේඩ්

ානයම්භ

ය ඇිත ැව ටහරිලි කේ. එකසේා ශ්රී

හමු්ව විසින් කාා කනෞ ව ඔවුන්ක

භයඉී

න්න

අවසථකේය සත්ය වීකඉන්ා එඉ ිතබුක්ඩ තත්යන්ත්ය මුහුකගලඉ ඉන්න
සම්ැන්නකඉන්් හැඉේ නත්. අකනේ අත්ී කාා කනෞ ව ශ්රී මං  නතඉ
සහිත් කනෞ වේ වන කහයින්, ඉම්කිසි අටයනඉේ සම්ැන්නකඉන් අකර ය
ැමඉ තීය ඉ කිරීකම්ය එඉ කගලශීඉ තම තීයඉ ුමළ ිතබු ්, කනොිතබු
අකර ය ඉී, අකර ය

ැමඉ ිතකැන්කන්ඉ ඉන

රු

් කාා

සම්ැන්නකඉන්්

විව්ඉේ නත්.
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2015.10.06 වන රින නවි

හමු්ව විසින් ිහත් කනෞ ව ත්ා භයඉී

ත් අවසථකේය ඒ ුමළ ව පුද්පුද්ය
ිතබුක්ඩ් ඉන

රු

්රවය ප්රවහනඉ සම්ැන්නකඉන් ැමටත්රඉේ

සම  ැලීකම්ය ව් ත්ා සේෂි රු වන්කන් කාා

ම සීාවී අ්ළව ශ්රී මං  ආයේෂ
රු
අං

අාත්යංීකේ කේ ම්වයඉ ව

කසේන කහට්ටිආයච්චි ාහත්ඉ. විකීේෂකඉන්ා 2005 අං
33 ්යන ටනත්වලින් සංකී කරත් 1956 අං

21 ්යන පුද්පුද්ය

18 සහ 1969
්රවය ටනකත්

2(1) ව න්ිතඉ ඉීකත් ැමටත්ර නිකුත් කිරීකම් ැමනපිඉ වන්කන් අාත්යංීකේ
කේ ම්වයඉ කේ.
ටමිණිේකේ සේෂි අං

35ී අනුව 11 වන චූරිත් විසින් ත්ාක න්

තටක්ස ටත්මින් ට.7 කේඛනඉ ිරිපිටත්

ළ ැව ටවසන මය. ට.7 කේඛනඉ

ාිනන් කතයෂස සහ ය කේ ම්වයඉ, එනම් 11 වන චූරිත් යේන ආයේෂ
ආඉත්නඉී අඉත් ිනනිඅවි සම්ැන්නකඉන්
ේඩ් කනෞ ව යුම මුහුකගල සිී

රුණු ්ේව ඇිත අත්ය ඇවන්ට්

ලු වයඉ ්ේව ටමිණීා සම්ැන්නකඉන්

රුණු ්ේව ඇත්. කාා සේෂි රු සේෂි ක්මින් ටවස ඇත්කත් ට.7
කේඛනකේ සඳහන්
අනු ානඉ

රුණු ත්ා අනුාත්

යමින් ිරිපි ටදඉවය

යමින් හ නිසි ක්රිඉටටිටටිඉ

න්න කමසී තටක්ස මැදුන් ැවයි.

සේෂි රු වඩිදුයීත් සේෂි ක්මින් ටවස සිටිකේ අ්ළ ිනනිඅවි සහ පුද්පුද්ය
්රවය සන්ත් කේ ත්ැ

නීා සඳහ ැමටත්රඉේ ිේම සිටිමින් 2015.09.24

රිනිත අඉදුම් ටත්රඉේ ිරිපිටත්
්යන ැමටත්රඉ නිකුත්

ය ිතබ කහයින් ඒ සම්ැන්නකඉන් ට.6(5 වි.18)

ය ඇිත ැවත්ඉ.

ට.6 ැමටත්රඉ සම්ැන්නකඉන් විසත්යත්ා ව

රුණු ටහරිලි

ළ

සේෂි රු ටවස ඇත්කත් ිහත් කී 2015.09.24 රිනිත අඉදුම් ටත්රඉ
2015.09.28 රින ආයේෂ

අාත්යංීඉ කවත් ිරිපිටත් වී ිතබු

සම්ැන්නකඉන් ක්රිඉ කිරීකම්ය කිසිඉම් ප්රා් ක් ෂඉේ ආයේෂ

් එා ැමටත්රඉ
අාත්යංීඉ

කවිතන් සිදු වී ඇිත ැවයි. එා ප්රා් ක් ෂඉ නිවයරි කිරීකම් ව කීා ආයේෂ
අාත්යංීඉ සුම ැව් ටවසන මය. කාා සේෂි රුක සේෂිඉ සළකිේකමන්
විීකේෂ ඉ කිරීකම්ය ටහරිලිව කටනී ඉන්කන් ට.6 ්යන ැමටත්රඉ කාා
නඩුකේ ප්රීන ත් ිනනිඅවි සහ පුද්පුද්ය

්රවය සම්ැන්නකඉන් වමංුණ ැමටත්රඉේ
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කමස සමකීාී සිදු වන ැවයි. අකනේ අත්ී ට.6 ැමටත්රකේ නීත්යනුකම
භවඉ සම්ැන්නකඉන් කිසිදු ස

සහිත් ත්ත්ත්වඉේ කහ අවිනිීචිත් භවඉේ

කාා සේෂි රුක සේෂිකඉන් කිසිකසේත්ා අනවය ඉ කනොකේ. ඇත්කත්න්ා
ට.6 ැමටත්රඉ සම්ැන්නකඉන් කාා සේෂි රුක සේෂිකේ හයඉ වන්කන් එා
ැමටත්රඉ නීත්යනුකම ක්රිඉවලිඉ
ැවයි. කාා සේෂි රුක

ප්රිතලමඉේ කමස නිකුත්

සේෂිකේ හයඉ සමකිේමී

ළ ැමටත්රඉේ

නීකම්ය ටහරිලිව

කටනී ඉන්කන් ට.6 ැමටත්රඉ වමංුණ අවසය ටත්රඉේ කමස සමකිඉ යුුම ැවත්,
එඉ යත රීාඉ වීකඉන් මැදුන් නිවයරි ලිටදඉේ ැවත්, එාිනන් අ්ළ
කනෞ කේ ිතබ ිනනිඅවි සහ පුද්පුද්ය

්රවය සන්ත් කේ ත්ැ

නීකම් අවසයඉ

හිමි වන ැවත්ඉ. ඒ සම්ැන්නකඉන් කාා සේෂි රු මැදුන් සේෂිකඉන් ටහත්
සඳහන් ක ොීස ටහසුව ත්  තපුද්ී ්ේවමු.
අකර ය

කඉන්.

ප්ර :

ට.06 (5 වි.18) ලිටදඉ ාහත්ාඉ සළ න්කන් කුාේ කමස්?

ත:

කාා ලිටදඉ යත රීාඉ වීකඉන් දුන්න නිවයරි ලිටදඉේ සවමීණී.
එඉ වමංුණත්වඉේ දුන් ලිටදඉේ හටිඉී සවමීණි.

ප්ර :

ඔඉ ට.06 කිඉන ලිටදඉ ාහත්ාඉ අවසය ටත්රඉේ කමස සම නව්?

ත:

ඒ නිමනපිඉී ැමඉ යම ිතකැනව කම් ආ යඉී සීහන
ක ටි අත්සනේ කඉෝ දුන්න තටක්සේ අනුව
ැමඉ දුන්නී ටසකසේ, එත්ක ොී ාක

ීයුුම කිරීාී

තටක්සේ අයක න එා

ලිටදඉ නිකුත් කිරීකම් ැමඉ එා නිමනපිඉී ිතකැනව සවමීණි.
ප්ර :

ට.06 ලිටදඉ අනුව යම ිතකැන ැමඉ කුාේ්?

ත:

ක ොඩැ්ාී අවසය යම ිතකැනව සවමීණි, නවි

හමු්කේ සහ

කේුණකේ අධීේෂ ඉඉීකත් සවමීණි. 2 වන කේ්කඉන් අවසයඉ
යම ිතකැනව සවමීණී, එහි සඳහන්

යම ිතකැන අවි ආඉධු සහ
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ත්ඩඩ සා

(ට.06 කේඛනකේ 2 වන කේ්ඉ ිංග්රීසි භෂකවන්

කිඉව සිටි)
ප්ර :

සිංහම භෂකවන් ්ළ වීකඉන් කිඉන්න?

ත:

කාා කනෞ කේ ිතබුණු ආයුන සහ ත්ඩඩ සහ අ්ම තට ය
මුහුකගල සිී

ලු වයඉී ඇවන්ට්

යුම

ේඩ් කනෞ කවන් ක නවිත්

යේන මං  සා කම් අවි ැඩවී ාරු කිරීාී කායින් අවසය
ක්මි.
ිහත්

රුණු අනුව ටහරිලිව කටනී ඉන්කන් ට.6 අවසය ටත්රඉ අ්ළ

ිනනිඅවි සහ පුද්පුද්ය

්රවය සම්ැන්නකඉන් වමංුණ අවසය ටත්රඉේ කමස සමකිඉ

යුුම ැවයි.
ටමිණිේම කවනුකවන් කටනී සිටි කතයෂස යතකේ අකරනීිතාවයඉ
විකීේෂකඉන් සඳහන්
සඳහන්

කේ ට.6 ්යන අවසය ටත්රඉ ආයේෂ

කේ ම්වයඉ

යන ආ යකඉන් ැමටත්රඉේ කමස සමකුව් අ්ම නව යුම මුහුකගල

සිී ටදීවන අවසථව වන විී ට.9 ්යන අ්ම ිේලුම් ටත්රඉ ිරිපිටත්ව
කනොිතබුණු ැවත්, ඒ අනුව ට.6 අවසය ටත්රඉ මැය ඇත්කත් අ්ම සිගලකරකඉන්
අනුමරුව අ්ම අවි ශ්රී මං කේ මුහුදු තීයඉී ක න ඒකාන් අනුමරුව වන
ැවින් ට.6 අවසය ටත්රඉ අතීත්ඉී ැමටන කමස නිකුත් කිරීාී හකිඉවේ
කනොාිත ැවයි. එකසේ කහයින් එකී අවසය ටත්රඉ වමංුණ අවසය ටත්රඉේ කමස
සමකිඉ කනොහකි ැවී
අකරනීිතාවයඉක

රුණු ්ේවන මය. ඒ අනුව ත ත් කතයෂස යතකේ

ත්ේ ඉ වකේ වමංුණ අවසය ටත්රඉේ කමස ට.6 සමකුව්

අතීත්ඉී ැමටන අයුපින් ැමටත්රඉේ නිකුත්

ළ කනොහකි ැවින් චූරිත්යින්

අ්ම වය්ී වයරි රුවන් වන ැවයි. එහිය ඔහු භවිත්

ම ව න වකේ

„„Technically guilty of an offence” ඉන්නයි.
නමුත් විත්ිතඉ එඉී එකයහිව ත්ේ
ටසුව නිකුත්

ය ඇත්කත් වුව් ආයේෂ

ය සිටිකේ අ්ම ට.6 අවසය ටත්රඉ
කේ ම්වයඉ අ්ම ැමටත්ර නිකුත්

කිරීා සම්ැන්නකඉන් ව නිසි ැමනපිඉ සහ පූේ

ැමනපිඉ වන ැවින් ටසුව

එඉී අවසය යකම් nunc pro tunc (now for then) සිගලනන්ත්ඉ ඉීකත් වමංුණ
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වන ැවයි. කම් සම්ැන්නකඉන් ආයේෂ
වනුකේ ඔහු කාා සම්පූේ
ටමිණීාත්, එත්න් සිී

කේ ම්වයඉක සේෂිකඉන් ත්හවුරු

ක්රිඉවලිඉ, එනම් යුම මුහුකගල සිී ශ්රී මං ව කත්ේ
ලු වයඉී ක ොඩැ්ා සම්ැන්නකඉන් ව ක්රිඉවලිඉී

ට.6 අවසය ටත්රඉ ාිනන් අවසය ය ඇිත ැවයි. කම් සම්ැන්නකඉන් ඇාපි නු
ාසචුකසට්ස කශ්රේෂස
  ය ඉ Almeida Bus Lines, Inc.Vs.Department of
Public Utilities & another නඩුකේය තීය ඉ
ප්රවහනඉ සම්ැන්නකඉන් අවසය යම ිරිපිටත්
ිේලුම් ටත්රඉ ිරිපිටත්

ය ඇත්කත් ැස ාිනන්

ය ඇිත ිේලුම් ටත්රඉේ එකසේ

ය වසය කිහිටඉකින් ටසුව අනුාත් කිරීා වුව් අ්ම

ිේලුම්ටත්රකේ රින සිී එඉ අනුාත් කිරීාේ කමස සමකිඉ හකි ැවයි. එඉී
ට්නා කමස සම  ඇත්කත් ිහත් කී nunc pro tunc සිගලනන්ත්ඉ කේ. ඒ අනුව
සම  ැලීකම්ය ට.6 ්යන අවසය ටත්රඉ ආයේෂ

කේ ම්වයඉ විසින් අ්ම

අවි ශ්රී මං වී ටමිණීකාන් අනුමරුව නිකුත්

කේ වුව් එකී සම්පූේ

ක්රිඉවලිඉා අනුාත් කිරීා ින් සිදුව ඇිත ැවයි. එනම් එකී අවසය ටත්රඉ යුම
මුහුකගල සිී
සම්පූේ

ලු වයඉී ටමි

අ්ම ිනනිඅවි සහ ත්ඩඩ ක ොඩැ්ා සඳහ ව

ක්රිඉවලිඉ සඳහ අවසය ටත්රඉේ කමස සළකිඉ යුුම ැවයි. ිහත් කී

නඩු තීන්දුකවන් කටය කී nunc pro tunc සිගලනන්ත්ඉ විනඉ

කහ ටපිටමන

ක්රිඉවේ සම්ැන්නකඉන්් වමංුණ වන ැව කහොිගන් ත්හවුරු කේ.
මීළඟී විත්ිතඉ විසින් ිරිපිටත්
7560 ්යන අකරක ්න ක්

ිරිපිටත්

යන ම් අකනේ ත්ේ ඉ එනම් 7549 හ
ය ඇත්කත් පුද්පුද්ය

ව න්ිතඉ ඉීකත් වන කහයින් ඊී අ්ම මලි

අං

්රවය ටනකත් 9(2)

ඔ් පුද් කිරීාී ටමිණිේම

අසාත් වී ඇිත ැවයි.
ටනකත් 9(2) ව න්ිතඉ අනුව නිසි ැමනයඉක න් මැ න්න ම්
අවසය ටත්රඉේ කනොාිතව කිසිදු පුද්ගල මකඉකුී පුද්පුද්ය
අටනඉනඉ කිරීා, අත්ටත්

්රවය ආනඉනඉ කිරීා,

ය නීා, සන්ත් කේ ත්ැ නීා, ප්රවහනඉ කිරීා

හ භවිත් කිරීා කනො ළ යුුම ැවී සඳහන්
ටනකත් 10 වන ව න්ිතඉ අනුව පුද්පුද්ය

ය ඇත්.
්රවය ටම වයඉ විසින් නිී ඉ

යන ප්රා ඉ කනොිේා වන්න ව අවසථව ය එකසේ පුද්පුද්ය

්රවය අත්ටත්
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ය නීාී, සන්ත් කේ ත්ැ නීාී, ප්රවහනඉී කහ භවිත් කිරීා සඳහ
අවසය ටත්රඉේ අවීය කනොවන ැවී විසත්ය

ය ඇත්.

ිහත් සඳහන් 9(2) ව න්ිතඉත්, 10 ව න්ිතඉත් එේව ත්
වන්කන් පුද්පුද්ය

ළ ටහරිලි

්රවය ටනත් ඉීකත් ටම වයඉ විසින් නිී ඉ

ප්රා ඉ ී වඩ වඩි ප්රා ඉේ ළඟ ත්ැ

යන ම්

නීා, ප්රවහනඉ කිරීා වනි

අවසථව ය ටා ේ ඉම්කිසි පුද්ගල මකඉකු වය් රු වන ැවයි.
ඒ අනුව ටමිණිේම විසින් ටනකත් 9(2) ව න්ිතඉ ඉීකත් ඉම්
පුද්ගල මකඉකුී එකයහිව අකරක ්න න න අවසථව ය අනිවේඉකඉන්ා
ප්රීන ත් පුද්පුද්ය

්රවය සඳහ පුද්පුද්ය

්රවය ටම වයඉ විසින් නිී ඉ

ප්රා ඉ ී වඩ වඩි ප්රා ඉේ ප්රවහනඉ

ළ ැව ඔ් පුද් කිරීකම් ව කීා

ටමිණිේම සුමකේ. නමුත් කාා නඩුකේය ටමිණිේම ඒ ැව ඔ් පුද්
ැව අටද තීය ඉ

සේෂි අං

ය කනොාිත

යමු.

කාා සාසථ ක්රිඉවලිඉ අටයන ටරීේෂ
විාේීනඉ

යන ම්

ක්ටේත්කම්න්ුමව විසින්

ය ඇිත අත්ය එහි ප්රනන විාේීන නිමනපිඉ වකේ කාා නඩුකේ
89 ප්රනන කටොලිස ටරීේෂ

අලුත්ක

කසනයත් නාිත අඉයි. ඔහු

විත්ිතකේ හයස ප්රීනවමී ටදළිුමරු ක්මින් MV ඇවන්ට් ේඩ් නාිත කනෞ ව
ශ්රී මං කේ නීිතඉී අනුව ලිඉටරිංචි වී ඇිත ශ්රී මං  ෂිටදං සා ා සුම
කනෞ වේ ැවී ත්හවුරු

යක න ඇත්. 10 වන චූරිත් MV ඇවන්ට්

ේඩ්

කනෞ කේ කසේවකඉහි කඉෝව ඇත්කත් ශ්රී මං  ෂිටදං සා ා විසින් ැව ටවසන
මය.
10 වන චූරිත්, විත්ිතකඩුකේ සිී

ළ ප්ර ීඉ අනුව් ිහත් සථවයඉා

ඔහු ්ය ඇත්.
කම් අනුව අට විසින් ිහිතන් කටන්ව දුන් ටපිරි, පුද්පුද්ය

්රවය ටනකත්

30(1) ව න්ිතඉ අනුව අවසය ටත්රඉේ අවීය කනොවන්කන්ඉ ඉන සථවයඉ
අනුව්, අවසය ටත්රඉේ අවීය ැවී තට ේටනඉ

යමින්

ට.6 ්යන

කේඛනකේ වමංුණ භවඉ සම  ැලුව්, එකසේා ටනකත් 9(2) තටව න්ිතඉ
ඉීකත් ඔ් පුද්

ළ යුුම සන

ඔ් පුද් කනොකිරීා ඉන

රු

සම  ැලුව් 10
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වන චූරිත්ී එකයහිව අටයනාඉ ව කීාේ ටවරීාී
ැවී අටද තීය ඉ
ඔ් පුද්

යමු. එැවින් ිරිපිටත්

ය කනොාිත ැව අටද තීය ඉ

සම්ැන්න

යමින් ිරිපිටත්

රුණු ිරිපිටත් වී කනොාිත

ය ඇිත 7549 සහ 7561 අකරක ්න

යමු. කම් අනුව ිහත් අකරක ්නවමී

ය ඇිත ආනය හ අනුැම යකම් ක ්නවන් වන

7552 සිී 7558 ්ේව අකරක ්න සහ 7563 සිී 7569 ්ේව අකරක ්න ්
ඔ් පුද්

ය කනොාිත ැවී අටද තීය ඉ

යමු.

මීළඟී සම  ැලිඉ යුුම වන්කන් 7571 අකරක ්නව කේ. එා
අකරක ්නකේ හයඉ වන්කන් යුම මුහුකගල සිී ලු වයඉ ්ේව ිනනිඅවි 813 ේ
සහ ජීව ත්ඩඩ 200, 935 ේ ප්රවහනඉ කිරීා සඳහ අවසය ිේමමින් සීා සහිත්
යේන ආයේෂ

මං  පුද්ගල ලි

සේවිසස පුද්ගල ලි

සා ා 2015.09.28 වන රින ිේලුම් ටත්රඉේ ආයේෂ

අාත්යංීඉී කඉොමු

සා ා සහ ඇවන්ට්

ේඩ් ාපිීයිම්

ළ ැවී කැොරු සේෂි ක තීායි. කාා අකරක ්නවී

අ්ළ කේඛනඉ වන්කන් ට.9(a) කමස සමකුණු

යන ම් ිේලුම් ටත්රඉයි. එා

කේඛනඉ අට සළකිේකමන් සම  ැමන මය. එහි යේන ආයේෂ
කවනුකවන් අත්සන්

සා ා

ය ඇත්කත් ්නී මිඉක ොස සිටින 5 වන චූරිත්ඉ. ඇවන්ට්

ේඩ් ාපිීයිම් සේවිසස සා ා කවනුකවන් අත්සන්
චූරිත්ඉ. ඊී අාත්යව ආයේෂ
11 වන චූරිත් අත්සන්

ය ඇත්කත් 7 වන

අාත්යංීකේ කතයෂස සහ ය කේ ම් කමස

ය ඇත්. ිහත් කී අත්සන් සහ අ්ළ සීහන් නිේවයත

ැවී කිසිදු විව්ඉේ නත්. ත්ව් ට.9(a) කේඛනඉ 5 චූරිත් සහ 7 චූරිත් අත්සන්
ය ඇත්කත් 2015.09.24 රින කහ ින් ටසුව ැව ටහරිලිඉ. ත්ව් එා කේඛනඉ
11 වන චූරිත් විසින් අත්සන්
කේඛනඉ ආයේෂ

ය ඇත්කත් 2015.10.06 රිනඉ. ඒ අනුව කාා

අාත්යංීඉ කවත් ිරිපිටත්

සහ 2015.10.06 රින අත්ය

මකේ කිසිඉම් රින

2015.09.28 රින කනොවන කවනත් රින

ආයේෂ

ය ඇත්කත් 2015.09.24 රින
විඉ යුුමඉ. එා කේඛනඉ
අාත්යංීඉ කවත් ිරිපිටත්

ව ැවී් කිසිදු සේෂිඉේ ිරිපිටත් වී නත්. කාා ටසුබිා ුමළ

රුණු

විීකේෂ ඉ කිරීකම්ය කටනී ඉන්කන් ට.9(a) කේඛනඉ ාිනන් කැොරු සේෂි
ක තීාේ සිදු

ළ ැවී කිසිදු සේෂිඉේ ිරිපිටත් වී කනොාිත ැවයි.
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ඇත්කත්න්ා එා කේඛනඉ වයත කේඛනඉේ ැවී් කිසිදු සේෂිඉේ ිරිපිටත් වී
නත්.
ටමිණිේම කවනුකවන්

ඳවන ම් ට.ස. 30 සේෂි පිඉ ටවස සිටින

මගලකගල ට.8 කේඛනකඉහි ඇවන්ට්

ේඩ් සා කම් සභටිතවයඉක න් කහ

යේන මං  සා කම් සභටිතවයඉක න් කහ කිසිදු ලිටදඉේ 2015.09.28 රින
වනවිී මබී කනොිතබුණු ැවයි. ඒ ැව අ්ම ආඉත්නකේ Receiving Internal
and External Letters and Documents කේඛනකඉන් ත්හවුරු වන ැව ටවස
ඇත්. එකසේා ට.ස. 31 ප්රිඉං නීක

සේෂිකඉන් ටහරිලි වනුකේ ආයේෂ

අාත්යංීකේ අ්ම අවසය ටත්ර නිකුත් කිරීකම් ක්රිඉවලිකේය සිදුවනුකේ
කටන්ඩ්රයිේ එ

ී ්ක න එනු මැන අවසය ටත්ර හ ිේලුම් ටත්ර

අාත්යංීකේ ලිටද ශීේෂඉ ී ඇුමමත් කිරීකාන් අනුමරුව නිකුත් කිරීා
සානයකඉන් අනු ානඉ

යන ක්රිඉාේ ඉ වන ැවයි. ඒ අනුව ත්හවුරු

වනුකේ අ්ම ිේලුම් ටත්ර හ අවසය ටත්ර නිකුත් කිරීා සම්ැන්නකඉන් නිසි
ක්රිඉාේ ඉේ කහ ක්රිඉ ටටිටටිඉේ අාත්යංීඉ ුමළ කනොිතබුණු ැවයි. ඒ
අනුව කටය කී ට.8 කටොකත්හි අ්ම ිේලුම් ටත්රඉ ඇුමමත් කනොව ටාණින්
එවනි නිසි ක්රිඉාේ ඉේ අාත්යංීඉ ුමළ ිේලුම් ටත්ර හ අවසය ටත්ර නිකුත්
කිරීකම්ය අනු ානඉ කනො ය ිතබිඉය ට.9(a) කේඛනඉ වයත කේඛනඉේ කමස
සළකිඉ හකි් ඉන්නයි. කම් සම්ැන්නකඉන් ටහරිලි සේෂිඉේ රිඉ හකි
කහොඳා සේෂි රු වනුකේ ට.ස. 35 ව පුද්පුද්ය
වන ආයේෂ

්රවය ටදළිැඳ නිසි ැමනපිඉ

අාත්යංීකේ කේ ම්වයඉඉ. නමුත් ට.9(a) කේඛනඉ වයත

කේඛනඉේ ැව ත්හවුරු කිරීාී අ්ම වන කිසිදු ප්රීනඉේ එා සේෂි රුක න්
ටමිණිේකමන් විාස කනොාත්. නමුත් එා සේෂි රුක
වනුකේ ට.9(a) අවසය ටත්රඉ නිසි කමස ිරිපිටත්
ප්රා් ක් ෂඉකින් එඉ අනුාත්

සේෂිකඉන් ත්හවුරු

ය ිතබ ැවත්, අාත්යංීකේ

ය ට.6 අවසය ටත්රඉ මැ යා ප්රා් වී ඇිත

ැවත්, ඒ අනුව නිසි ැමනපිඉ වීකඉන් ඔහු එඉ ටසුව අනුාත්

යන ම්

ැවත්ඉ.
එකසේා ට.ස. 89 වන ප්රනන විාේීන නිමනරී වන කටොලිස ටරීේෂ
අලුත්ක

සේෂිකඉන් ත්හවුරු වනුකේ කාා නඩුවී අ්මව විාේීනකේය
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ආයේෂ

අාත්යංීකඉන් ටවත්වක න ිනඉ MODUD/CS/FA/AT/2013 ඉන

ක ොනුව ුමළ ට.9 ්යන ආවය

ලිටදඉ්, ට.9(a) ්යන ිේලුම් ටත්රඉ් ිතබී ඇිත

ැවත්, ඒවකේ මුේ කේඛන කනොිතබුණු ැවත්ඉ.
එා සිඉලු

රුණු සළ  ැලීකම්ය ට.9(a) කේඛනඉ වයත කේඛනඉේ

කමස තීය ඉ කිරීාී හකිඉවේ කනොාිත ැව අටද තීය ඉ

යමු.

අකනේ අත්ී කාා ප්රීන ත් ිේලුම් ටත්රඉ 2015.09.28 වන රින
ආයේෂ

අාත්යංීඉ කවත් නිසි ටපිරි ිරිපිටත් ව ැව එව ී ආයේෂ

අාත්යංීකේ

කේ ම්වයඉ

ව

රු කසේන

කහට්ටිආයච්චි

නාිත

සේෂි රුක සේෂිකඉන්් ටහරිලිව අනවය ඉ වී ඇත්.
ිහත්

රුණු අනුව ටහරිලිව කටනී ඉන්කන් 7571 අකරක ්නව ඔ් පුද්

කිරීාී ටමිණිේම අකටොකහොසත් වී ඇිත ැවයි. එහි ප්රිතලමඉේ කමස ිහත් කී
වය්ී අනුැම යකම් ට්නා ාත් ක ්න න  ඇිත 7572 සහ 7573 ්යන
අකරක ්න් ටවත්වක න ඉකම් නීිතාඉ හකිඉවේ කනොාිත ැවී අටද
තීය ඉ

යමු.

තත්යන්ත්ය මුහුකගල කවළඳ නේවමී ආයේෂව සටයීා සඳහ ටකවන
අවි

ැඩ ටවත්වක න ඉ්ා සම්ැන්නකඉන් වන නීිත ත්ත්ත්වඉ අට යී ුමළ

ටා ේ කනොව තත්යන්ත්ය වීකඉන්් සම  ැමන විී විඉවුේ සහ ත්
ත්ත්ත්වඉේ ඇිත ැව එනම්, එා නීිතඉ නිීචිත්ත්වඉකින් කත්ොය ැව කටනී ඉයි.
ඇාපි කේ කීේිතාත් විීව වි්යමඉේ වන Georgetown University
හි 2017 වසකේ ප්ර ීඉී ටත්

යන ම් Georgetown Journal Of The

International Law නාිත තේනමකඉහි Alexis Wilpon නාිත යචි ව
ප්ර ීඉී ටත්

ය ඇිත Floating Armories: A Legal Grey Area In Arms

Trade And The Law Of The Sea නාිත ලිටදකඉහි කාා ත්ත්ත්වඉ ානවින්
ස ච්ඡ

ය ඇත්. එකී ලිටදකඉහි සංේෂි් ත්ඉ ටපිශීමනඉ සඳහ ටහත් සීහන්

යමු.
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"In response to maritime piracy concerns, shippers often hire
armed guards to protect their ships. However, due to national and
international laws regarding arms trade, ships are often unable to dock
in foreign ports with weapons and ammunition. As a response, floating
armories operate as weapons and ammunition storage facilities in
international waters.

By operating solely in international waters,

floating armories avoid national and international laws regarding arms
trade. However, there is a significant lack of regulations governing
floating armories, and this leads to serious safety concerns including
lack of standardized weapon storage, lack of records documenting the
transfer of weapons and ammunitions, and lack of regulation from
flags of convenience. Further, there is no publically available registry
of floating armories and so the number of floating armories operating
alongside the quantity of arms and ammunition on boards is unknown.
This Note suggests several solutions that will increase the transparency
and safety of floating armories. Such solutions include requirements
that floating armory operators register their vessels only to states in
which a legitimate relationship exists, minimum standards that
operators must follow, and the creation of a publically available
registry. Finally, it concludes by providing alternative mechanisms by
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which states may exercise jurisdiction over foreign vessels operating in
the High Seas."
කම් අනුව අට ිහිතන් සඳහන්

ළ ටපිරි ශ්රී මං  යතකේ ප්රිතටත්ිතාඉ

තීය ඉේ ාත් හ යතඉී අඉත් සා ාේ වන යේන ආයේෂ
සහ ඇවන්ට්
ාත් ිහත්

මං  සා ා

ේඩ් ාපිීයිම් සේවිසස සා ා අත්ය වු නීත්යනුකම ිනවිසුාේ
ේඉ සිදුවී ඇිත අවසථව

සහ අන්ත්ේ තිත

වීකඉන්් මීී අ්ම

නීිත ත්ත්ත්වඉන් ුමළ හිඩසේ ටවිතන විී ඉකාකුී එකයහිව අටයන ක ්න
ක ොනු කිරීකම්ය ිත් සුටපිේෂ රීව

ීයුුම

ළ යුුම ැව අටක

නීිතටිතවයඉ විසින් චූරිත්ඉන්ී අකරක ්න ක ොනු

හඟීායි.

කේ පුද්ගල ම ා්ඩඩමවම

අටයන ව කීා (Corporate criminal liability) ඉන ට්නා ාත් ත ත් කතයෂස
යතකේ අකරනීතීාවයඉ සඳහන්

ම් මලි

විකය නත් සම්ැන්නකඉන් කාා

ත්රිපුද්ගල ම විනිී ඉ සභව විසින් 2020.01.17 රින එා ත්ේ ඉ ප්රිතේකෂේට
මය. එකී නිකඉ

ඉ අභිකඉ

යන

ඉී මේ කනොව ත්ත්ත්වඉේ ුමළ 13 චූරිත් වන

විේීේ සායවීයී එකයහිව නඩුව ිරිපිඉී ටවත්වක න ිනකේ ක කසේ් ඉන්න
ීළුවකි. ාේනිස්ඉත් 7558 සහ 7569 ඉන ක ්න ාිනන් ඔහුී පුද්ගල ලි
ව කීාේ ටවය ිතබු ් විාේීන නිමනපිඉක

සේෂිඉී අනුවා 13 වන

චූරිත් අත්අඩංුණවී ක න ඇත්කත් ඔහු හුක්ේ යේන ආයේෂ

මං  සා කම්

සභටිතවයඉ වීා නිසා ටාණි. වසය 34 ේ යතය කසේවකේ කඉය ටපිටමන
නිමනපිකඉකු වීකඉන් විශ්රා ිනඉ පුද්ගල මකඉකු කම් ආ යඉී අත්අඩංුණවී
ක න යේෂිත් ැන්නන ය ත්

ය ිතබීා කිසිකසේත් අනුාත්

ළ කනොහකිඉ.

ඔහු ක ්නවන්වමී මේ වන්කන්්, ැන්නන ය ත් වන්කන්් අන් කිසිවේ
නිස කනොව යතඉී අඉත් යේන ආයේෂ

මං  සා කම් සභටිත වීා නිසා

ටාණි.
එකසේා 6,8 සහ 9 ඉන චූරිත්යින්් අත්අඩංුණවී ටත් වන්කන්් ක ්න
ක ොනු වන්කන්් ිහත් කී සා ම්වම රැකිඉවන්වම කඉයා කහේුමකවනි. ශ්රී මං 
යතකේ අනුාිතඉ ාත් නීත්යනුකමව ටවත්වක න ිනඉ ආඉත්නඉ
කිරීා නිසා ඔවුන් අත්අඩංුණවී ටත් වී ඇත්. කිසිදු අවසථව

රැකිඉවේ
ටකවන අවි
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ැඩ ටවත්වක න ඉා නීිතවිකය ධී ක්රිඉවේ ැවී සේෂි ිරිපිටත් වී නත්.
යේඝ

මඉේ ඔවුන් ත්රිවින හමු්කේ යත රී

ය විශ්රා මැ කහ ක්රිඉන්විත්

කසේවකේ කඉය ආැනඉී මේවීකාන් ටසු නීත්යනුකම රැකිඉව
අවසථව

කඉක්න

ය හුක්ේ ඔවුන් එකී රැකිඉකේ කඉයා ාත්ා අත්අඩංුණවී ටත්ව

සිය ත් වීා ඔවුන්ී ව ැමවත් අයුේිතඉේ ැව සීහන්
11 වන චූරිත් සම්ැන්නකඉන්

ත්

යමු.

ම් ඔහු යකට් සිවිේ නිමනයකඉකු

වීකඉන් යත රී කිරීකම්ය ඉම් අඩුටඩුවේ සිදු වී ඉයි තට ේටනඉ
එවන්කනකුී අටයන ව කීාේ ටවපිඉ හකි් ඉන්න ැයටත්ම
විකීේෂකඉන්ා ට.7 ්යන කේඛනඉ ාත් ට්නම්ව පුද්පුද්ය
ආයේෂ

ම්

ීළුවකි.

්රවය ටම වයඉ වන

කේ ම්වයඉ ට.6 ්යන කේඛනඉ ඔහු විසින් අත්සන් ත්ැන ම්

ෛනිත ාඉ වීකඉන් ැමනරී කේඛනඉේ වීකඉන් ටවස ිතබිඉය සහ 11 වන
චූරිත්

යන ම් නීිත විකය කර ක්රිඉවේ සම්ැන්නකඉන් කිසිදු ටමිණිේමේ

අටයන ටරීේෂ

ක්ටේත්කම්න්ුමවී ිරිපිටත් වී කනොාිත අවසථව

විරුගලනව් අටයන ක ්නවේ ක ොනු

කේ ක කසේ් ඉන්න ීළු සහ ත්ඉ.

10 වන චූරිත් අත්අඩංුණවී ටත්වන විී ඔහු MV ඇවන්ට්
කනෞ කේ

ඔහුී

ේඩ්

ටදත්න්වයඉ කේ. ටමිණිේම කවනුකවන් සේෂි දුන් ලුිතනන්

ාන්ඩේ වීයසිංහ 2015.10.05 රින ිහත් නවී ක ොඩවී එකී නව ත්ා භයඉී
න්න අවසථව වන විී අවි සහ ත්ඩඩ ැහ ිතබ
වන චූරිත්ක

න්කට්නයඉ ිතබී ඇත්කත් 6

භයකේඉ. එකසේා ටමිණිේකේ සේෂි අං

යතය ආයේෂ

කේ ම්වයඉක

35 එනම්, එව ී

සේෂිඉ අනුව් කාා ක්රිඉන්විත්ඉ සඳහ

ිනනිඅවි භවිත් කිරීා, මඟ ත්ැ නීා ඉන සිඉේකමහිා ව කීා ිතබී ඇත්කත්
යේන ආයේෂ

මං  සා ා සුමව කේ. එඉ සම්පූේ කඉන්ා ආයේෂ

අාත්යංීඉ ඉීකත් ව යතය සා ාකි. අකනේ අත්ී 10 වන චූරිත්
යකරේනිඉනු තිත කඉකු වීකඉන් නීත්යනුකම ිනවිසුාේ ාත් සිකම න් ෂිටදං
මයින්ස ආඉත්නඉී ැඳී ප්රීන ත් නකේ
ැන්නන ය ත්ව සිටීාත්, ත්ා යීී

ටදත්න්වයඉ වීා ාත්ා ඔහු යේෂිත්
ාන් කිරීාී කනොහකි වීාත්, හි්

සත් ාේ සඳහ ත්ා ටවුකේ අඉක රැ වය ඉ මැ නීාී කනොහකි වීාත්
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සළ  ැමනවිී අට යකට් අටයන යුේිත ක්රිඉ්ාඉ ටදළිැ්ව නවත් සිත් ැලිඉ
යුුම ැව සීහන්

ය ත්ැමු.

විකීේෂකඉන්ා කාා නඩුකේ ිරිපිටත් ව සේෂි සම  ැලීකම්ය විාේීන
අවසථකේය කාා නඩුකේ චූරිත්ඉන් අත්අඩංුණවී
ටදළි ත් හකි සේෂි ිතබුක්ඩ් ඉන්න ැයටත්ම

නීා සඳහ ැල ැේාී

ීළුවකි. ඉම්කිසි අටයනඉේ

සම්ැන්නකඉන් කත්ොයුමයේ විාේී කඉේ කවත් ම් අවසථකේය එා කත්ොයුමරු
ටදළි ත් හකි

රුණු ාත් ට්නම්ව ිතකබ්නම් ටා ේ චූරිත්කඉකු අත්අඩංුණවී

ක න ාකහේසත්ර
 ත්වයකඉකු කවත් ිරිපිටත් කිරීා සඳහ ටදඉවය

ත් යුුම ැව

අටයන නඩු විනන සංග්රහ ටනකත් 116 වන ව න්ිතකේ සඳහන්

ය ඇත්. කම්

සම්ැන්නකඉන් කශ්රේෂසකර ය ඉ Tunnaya aliyas Gunapala vs Officer In
Charge, Police Station, Galewela 1993 1 SLLR 61 හි වේත් වී ඇිත
නඩුකවහි අවනය ඉ

ය ඇත්. ඒ අනුව ඉම්කිසි පුද්ගල මකඉකු ඉම්කිසි

අටයනඉේ කහ වය්ේ සඳහ ස

ාත් අත්අඩංුණවී

නීකම්ය එකී ස ඉ

ත්හවුරු

ය නීා සඳහ ඉම් නිීචිත් සේෂි ිතබිඉ යුුම අත්ය හුක්ේ අවිනිීචිත්,

අනුාන

රුණු ාත් එකසේ කනො ළ යුුම ැව R vs Behary 7 W.R.3 නඩුව

සහ Appu vs Hamy (1900) 1 Br.34. නඩු තපුද්ී ්ේවමින් අට යකට් කීේිතාත්
විනිසුරුවයකඉකු

ව

Reginald

F.

Dias

ාහත්

විසින්

යචිත්

A

COMMENTARY ON THE CEYLON CRIMINAL PROCEDURE
CODE නාිත ග්රන්ථකඉහි ටළවන කවළුකම් 72 වන ටදටුකේ සඳහන් ටහත්
කේ්ඉ සීහන් කිරීා ව් ත් ැව අටද තීය ඉ

යමු.

"What is a reasonable complaint or suspicion must depend on the
circumstances of each particular case; but it must be at least founded
on some definite fact tending to throw suspicion on the person
arrested, and not mere vague, surmise or information. Still less have
the Police any power to arrest persons … merely on the chance of
something being hereafter proved against them… "
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ිහත් සඳහන් සිඉළුා

රුණු සම  ැම ිරිපිටත්

ක ්නවලින් සිඉළුා චූරිත්යින් නික්ොස

ය නි්හස

යමු.

කාා නඩුවී අ්ම සාසත් විභ ඉා ිත්ාත් ක ටි
ය

ය ඇිත සිඉළුා

මේ ුමම අවසන්

නීාී සහඉ මැ දුන් ටමිණිේකේ ත ත් කතයෂස යතකේ

අකරනීතීාවයඉ ඇුමළු නීතීා ාඩුේමී්, විත්ිතඉ කවනුකවන් කටනී සිටි ත ත්
තනකරටිත නීතීාවරුන් ඇුමළු නීතීා ාඩුේමී්, කාා අකර ය කේ
කයිනසට්රේවයඉ ඇුමළු අකර ය

ේඉ ා්ඩඩමඉී් කාා විනිසුරු ාඩුේකේ

සතූිතඉ හිමි වන ැව කාහි සීහන්

ය ත්ැමු.

(ආරිත්ය ටීැිගක )

(ාංජුම ිතම යත්න)

(එම්.ඩබ්.කේ.කේ.වීයාන්)

ාහකර ය

ාහකර ය

ාහකර ය

විනිසුරු (සභටිත)

විනිසුරු

ක ොළඹ

ක ොළඹ

ක ොළඹ

2021.05.21

2021.05.21

2021.05.21

විනිසුරු
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