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බස්නාහිර පළාත්බද කකොළඹ මහාධිකරණකේදීය.
මහාධිකරණ විනිසුරු මංජුල තිලකරත්න මැතිතුමා ඉදිරිපිටදීය.
වාර්තා කකේ:- තිළිණි මදුෂාණි විසිනි.
නඩු අංකය:- HC 8264/16

දිනය:- 2022.06.06

ශ්රිඅ ලංකා රුජාාතා්ත්රිවක සමාජාවාදී ජානරජාය

පැමිණිේල

විරුද්ධව

1. රුස්තන රණතුං
2. කමොරී්ත ස්කටලා රණතුං
3. නකර්ෂ් කුමාර් ෆාරික්

චූදිතය්ත

2

තී ්ත දු ව
කමම නඩුකේ චූදිතය්ත තිකදනාට

එකරහිව ඉදිරිපත් කර ඇති අධි

ක ෝදනා පත්රදය ක ෝදනා 15 කි්ත සම්තවිතය. එම ක ෝදනා පහත පරිදි
සාරාංශ ත කල හැක.
1. 2015.04.10 දින කහෝ ඊට ආස්තන දිනකදී කකොළඹදී ක්රි ස්යය්ත ගිහාඩ්
කම්තඩිස් නැමැත්තාට (කමහි මි්ත මතු “පැමිණිලිකරු” කලස හඳු්තවනු
ලබන) බියක් ඕනෑකමි්තම ඇතිකර ක ක්පත් කිහිපයක් චූදිතය්තට
භාරදීමට ඔහු වංක කලස කපොලඹවා බකල්ත ලබා ැනීකේ වරද සඳහා
කුම්තත්රදණය කිරීකම්ත ද්ඩ නීති සං්රනහකේ 113 ආ. සහ 102 ව ්තති
සම
2. 1

කියවිය යුතු 373 ව ්තතිය යටකත් දඬුවේ ලැබිය යුතු වරදක්.
ක ෝදනාකේ

සඳහ්ත

කේලාකේදී,

ස්ථානකේදී

සහ

එම

ක්රි යාකලාපකේදීම 1 චූදිත විසි්ත පැමිණිලිකරුට අදාලව අංක 597706,
597707, 597708, 597709 සහ 597718 දරණ ක ක්පත් 2 චූදිතට භාර
දීම සේබ්තධකය්ත

ද්ඩ

නීති සං්රනහකේ 373

ව ්තතිය යටකත්

දඬුවේ ලැබිය යුතු වරදක්.
3. 2 ක ෝදනාකේ සඳහ්ත වරදට 2 චූදිත විසි්ත 1 චූදිතට අනුබල දීකම්ත
ද්ඩ නීති සං්රනහකේ 102 ව ්තතිය සම කියවිය යුතු 373 ව ්තතිය
යටකත් දඬුවේ ලැබිය යුතු වරදක්.
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4. 2 ක ෝදනාකේ සඳහ්ත වරදට 3 චූදිත විසි්ත 1 චූදිතට අනුබල දීකම්ත
ද්ඩ

නීති සං්රනහකේ 102 ව ්තතිය සම

කියවිය යුතු 373 ව ්තතිය

යටකත් දඬුවේ ලැබිය යුතු වරදක්.
5. 1

ක ෝදනාකේ

සඳහ්ත

කේලකේදී,

ස්ථානකේදී

සහ

එම

ක්රි යාකලාපකේදීම 1 චූදිත විසි්ත පැමිණිලිකරුට අදාලව අංක 597713,
597714, 597715, 597716, 597717 සහ 597719 දරණ ක ක්පත් 3
චූදිතට භාරදීම සේබ්තධකය්ත ද්ඩ

නීති සං්රනහකේ 373 ව ්තතිය

යටකත් දඬුවේ ලැබිය යුතු වරදක්.
6. 5 ක ෝදනාකේ සඳහ්ත වරදට 2 චූදිත විසි්ත 1 චූදිතට අනුබල දීකම්ත
ද්ඩ නීති සං්රනහකේ 102 ව ්තතිය සම කියවිය යුතු 373 ව ්තතිය
යටකත් දඬුවේ ලැබිය යුතු වරදක්.
7. 5 ක ෝදනාකේ සඳහ්ත වරදට 3 චූදිත විසි්ත 1 චූදිතට අනුබල දීකම්ත
ද්ඩ නීති සං්රනහකේ 102 ව ්තතිය සම කියවිය යුතු 373 ව ්තතිය
යටකත් දඬුවේ ලැබිය යුතු වරදක්.
8. 2015.05.07 දින කහෝ ඊට ආස්තන දිනකදී කකොළඹදී පැමිණිලිකරුට
බියක් ඕනෑකමි්තම ඇතිකර ක ක්පත් කිහිපයක් 1 චූදිතට භාරදීමට
ඔහු වංක කලස කපොලඹවා

බකල්ත ලබා

ැනීකේ වරද සඳහා

කුම්තත්රදණය කිරීකම්ත ද්ඩ නීති සං්රනහකේ 113 ආ. සහ 102 ව ්තති
සම

කියවිය යුතු 373 ව ්තතිය යටකත් දඬුවේ ලැබිය යුතු වරදක්.
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9. 8

ක ෝදනාකේ

සඳහ්ත

කේලාකේදී,

ස්ථානකේදී

සහ

එම

ක්රි යාකලාපකේදීම 1 චූදිත විසි්ත පැමිණිලිකරුට අදාලව අංක 597749,
597750, 597751, 597753,597745, 597746, 597747 සහ 597754
දරණ ක ක්පත් තමාට භාරදීම සේබ්තධකය්ත ද්ඩ නීති සං්රනහකේ
373 ව ්තතිය යටකත් දඬුවේ ලැබිය යුතු වරදක්.
10. 9 ක ෝදනාකේ සඳහ්ත වරදට 2 චූදිත විසි්ත 1 චූදිතට අනුබල දීකම්ත
ද්ඩ

නීති සං්රනහකේ 102 ව ්තතිය සම කියවිය යුතු 373 ව ්තතිය

යටකත් දඬුවේ ලැබිය යුතු වරදක්.
11.9 ක ෝදනාකේ සඳහ්ත වරදට 3 චූදිත විසි්ත 1 චූදිතට අනුබල දීකම්ත
ද්ඩ නීති සං්රනහකේ 102 ව ්තතිය සම කියවිය යුතු 373 ව ්තතිය
යටකත් දඬුවේ ලැබිය යුතු වරදක්.
12. 2015.06.02 දින
පැමිණිලිකරුට

කහෝ ඊට ආස්තන

දිනකදී

බියක් ඕනෑකමි්තම ඇතිකර කරුොමිසරි

(කපොකරෝතදු කනෝට්ටු) 5 ක් 1 චූදිතට භාරදීමට

කකොළඹදී
කනෝට්ටු

ඔහු වංක කලස

කපොලඹවා බකල්ත ලබා ැනීකේ වරද සඳහා කුම්තත්රදණය කිරීකම්ත
ද්ඩ නීති සං්රනහකේ 113 ආ. සහ 102 ව ්තති සම කියවිය යුතු 373
ව ්තතිය යටකත් දඬුවේ ලැබිය යුතු වරදක්.
13. 12

ක ෝදනාකේ

සඳහ්ත

කේලාකේදී,

ස්ථානකේදී

සහ

එම

ක්රි යාකලාපකේදීම 1 චූදිත විසි්ත පැමිණිලිකරුට අදාලව කපොකරෝතදු

5

කනෝට්ටු 5 ක් තමාට භාරදීම සේබ්තධකය්ත ද්ඩ

නීති සං්රනහකේ 373

ව ්තතිය යටකත් දඬුවේ ලැබිය යුතු වරදක්.
14. 13 ක ෝදනාකේ සඳහ්ත වරදට 2 චූදිත විසි්ත 1 චූදිතට අනුබල දීකම්ත
ද්ඩ නීති සං්රනහකේ 102 ව ්තතිය සම කියවිය යුතු 373 ව ්තතිය
යටකත් දඬුවේ ලැබිය යුතු වරදක්.
15. 13 ක ෝදනාකේ සඳහ්ත වරදට 3 චූදිත විසි්ත 1 චූදිතට අනුබල දීකම්ත
ද්ඩ

නීති සං්රනහකේ 102 ව ්තතිය සම කියවිය යුතු 373 ව ්තතිය

යටකත් දඬුවේ ලැබිය යුතු වරදක්.
ඒ අනුව 1, 8 ,12 ක ෝදනා සියළු චූදිතය්තට එකරහිව න ා ඇත. ඊට
අමතරව 1 චූදිතට එකරහිව 2, 5, 9, 13 ක ෝදනා න ා ඇත. 2 චූදිතට
එකරහිව 3, 6, 10, 14 ක ෝදනා න ා ඇත. 3 චූදිතට එකරහිව 4, 7, 11, 15
ක ෝදනා න ා ඇත.
3 චූදිතට එකරහිව නඩු විභා ය පවත්වා ඇත්කත් ඔහු කනොමැතිව
අපරාධ නඩු විධාන සං්රනහය පනකත් 241 ව ්තතිකේ රුතිපාදන යටකත්ය.

පැමිණිේල කවනුකව්ත පැමිණිලිකරු,
ආරක්ෂක අංශකේ

දසු්ත සමරවික්රඑම, ඇමති

කපො.කකො. කරු,මදාස, බිමේ රුනා්තදු, ඉ්තදික

කපකර්රා,කා.කපො.ප. ධේමිකා, මාදේකපරුම ආරච්චිලාකේ ශ්රී මතී,

චිත්රදා

ජාය්තති සහ රවී්තද්රං කදො ේකේ මකේ යන සාක්ෂිකරුව්ත සාක්ෂි දී ඇත.
චූදිතය්තට විත්තිවා කය ඉදිරිපත් කිරීමට නියම කරන ලදුව

1, 2

6

චූදිතය්ත විත්තිකූඩුකේ සිට රුකාශ කල අතර ඔුන්ත කවනුකව්ත නුව්ත
රාජාපක්ෂ නැමති සාක්ෂිකරු සාක්ෂි කදන ලදී.
1 චූදිත එවකට බස්නාහිර පලාකත් රුධාන අමාතය වරයා වූ අතර 2 චූදිත
ඔහුකේ බිරිඳ කේ. 3 චූදිත 1, 2 චූදිතය්තකේ පුනකේ සමීප හිතවකතකි.
නඩු විභා කේදී ඉදිරිපත් වූ සාක්ෂි මා විසි්ත සැලකිේකල්ත සලකා
බලන
නැවත

ලදී. එබැවි්ත

සාක්ෂිකරුව්තකේ සාක්ෂි සාරාංශ ත

කමම තී්තදුකේ දීර්ඝ

කලස

සඳහ්ත කිරීමට

කනොකරමි. මා බලාකපොකරොත්තු ව්තක්ත එක් එක්
සාක්ෂිය සමස්තයක් කලස

සලකමි්ත

මම

කරමි්ත
අදහස්

සාක්ෂිකරුකේ

විශ්කේෂණය කර සුදුසු

නි මනය්තට එලඹීමටයි.

පැමිණිේකේ නඩුව
පැමිණිලිකරුකේ සාක්ෂිකය්ත පහත සඳහ්ත කරුණු අනාවරණය කේ.
1. පැමිණිලිකරු

Silicon

Technologies

සමා කේ

විධායක

අධය ක්ෂකවරයා වන අතර එය ඔහුකේම වය ාපාරයකි.
2. ඔහු 2013.09.20 දින අජිත් පැස්කුවේ නැමැත්තකුක ්ත ඉ මක් මිලට
ත්කත්ය. මීකතොටමුේකේ පිහිය එම ඉ ම අක්කර 2 පර් ස් 2.8 ක
ඉ මකි. ඊට අදාල අංක 4201 දරණ ඔේපුව (විකුණුේකරය) X 1
කලස සලකුණු කර ඇත. පැමිණිලිකරු කමම ඉ ම මිලට ත් අවධිකේ
ඉ මට ඇතුේ වන මාර් කේ අනවසර පදිංචිකරුව්ත පිරිසක් පදිංචිව
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සිය අතර ඔුන්ත එම ස්ථානකය්ත ඉවත් කරවා ැනීම සේබ්තධකය්ත 1
චූදිතකේ නිල නිවකස, සාකච්ඡාවක් පැවතිණ. ඒ පැමිණිලිකරු විසි්ත
ඉ ම මිලට

ැනීමට මාස හයකට පමණ කපරය. පැමිණිලිකරු මුේ

වරට 1 චූදිත හඳුනාක න ඇත්කත් ඉහත කී සාකච්ඡාකේදීය. 3 චූදිත ඊට
කපර සිටම පැමිණිලිකරු හඳුනන තැනැත්කතකි.
3. අනවසර පදිංචිකරුව්තට විකේප පදිංචි ස්ථාන ලබා දීකම්ත අනතුරුව
ඔුන්ත ඉ කම්ත ඉවත් වී ඇත. පැමිණිලිකරු විසි්ත කමම ඉ ම මිලට
ැනීකම්ත පසුව එහි බස්නාහිර පලාත් සභාව

සඳහා

බ ා

සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම සේබ්තධකය්ත ඔහු 1 චූදිත සම සාකච්ඡා කර
ඇත. ඒ සේබ්තධකය්ත 1 චූදිත සහ පැමිණිලිකරු අතර හුවමාරු වූ ලිපි
X 4 සහ

X 5 කලස සලකුණු කර ඇත. කකකස, නමුත් මූලය මය

අපහසුතාවය්ත කහ,තුකකොටක න එම

බ ා

සංකීර්ණය ඉදිකිරීමට

පැමිණිලිකරු අකපොකහොසත් වී ඇත.

4. ඉ්ත

පසුව

සේබ්තධකය්ත

කමම

ඉ ම

අවකබෝධතා

විවිධාකාරකය්ත
ගිවිසුමක්

(

සංවර්ධනය
Memorandum

කිරීම
of

Understanding ) අත්ස්ත කරන ලදී. 2014.01.17 දිනැති එකී
අවකබෝධතා ගිවිසුම

X 3

(අ) කලස සලකුණු කර ඇත.

කමම

අවකබෝධතා ගිවිසුකේ පාර්ශවකරුව්ත වූකේ පැමිණිලිකරු, 3 චූදිතකේ
බිරිඳ වන කෂව්තති වනි කස,කර, 2 චූදිත සහ අජිත් පැස්කුවේය. කමම
අවකබෝධතා ගිවිසුම අනුව ඉ කම්ත පර් ස් 191.7 ක රුමාණයක් සහ
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සේපූර්ණ ලාභකය්ත 59% ක් පැමිණිලිකරුටද, ඉ කම්ත පර් ස් 53.7
ක රුමාණයක් සහ සේපූර්ණ ලාභකය්ත 17% ක් 3 චූදිතකේ බිරිඳටද,
ඉ කම්ත පර් ස් 43.7 ක රුමාණයක්
14%

ක්

2 චූදිතටද, ඉ කම්ත

සේපූර්ණ ලාභකය්ත 10% ක්

සහ සේපූර්ණ ලාභකය්ත

පර් ස් 33.7 ක රුමාණයක් සහ
අජිත් පැස්කුවේටද හිමිකේ.

යේ

කහයකි්ත කමම අවකබෝධතා ගිවිසුම ක්රි යාත්මක කිරීකේදී යේ
ැටළුසහ ත තත්වයක් උද් ත ුනවකහොත් එය සුහදශීලී කලස සාකච්ඡා
මාර් කය්ත විසඳා ත යුතු බවටද සියළු පාර්ශවකරුව්ත එකඟ වී ඇත.
5. ඉ්ත පසුව පැමිණිලිකරු විසි්ත කමම ඉ ම කටෝකිකයෝ සිකම්තති
සමා ම කවත විකුණන ලදී. ඊට අදාල 2015.04.07 දිනැති අංක 108
දරණ ඔේපුව (විකුණුේකරය) X 2 කලස සලකුණු කර ඇත. කමම
නුකදනුකේ තැරැේකරු කලස ක්රි යාකර ඇත්කත්

1 චූදිත විසි්ත

පැමිණිලිකරුට හඳු්තවා දු්ත ගුණරත්න නැමැත්තාය. ඉ ම විකුණන
ලද්කද් රුපියේ මිලියන 204.8 ක පමණ (රු. 204,820,000/-)
මුදලකටය. එකහත් පැමිණිලිකරුට එම මුදල කනොලැබුණු අතර ඔහු
ලබාක න තිබූ ණය මුදේ කහ,තුකකොටක න එම මුදල කකොමර්ෂේ ලීසිං
ආයතනයට සහ LOLC ආයතනයට ක ක්පත් කදකක් මගි්ත ලබා දී
ඇත. ඉහත කී ඔේපුව අත්ස්ත කල අවස්ථාකේ 3 චූදිතද එම ස්ථානකේ
සිට ඇත.
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6. ඉ්ත

අනතුරුව

2015.04.10

දින

කපරවරුකේ

දුරකථනකය්ත

පැමිණිලිකරු අමතා ඇති 3 චූදිත ඔහුට දැනුේ දී ඇත්කත් ක ක්කපොතද
රැක න 1 චූදිතකේ නිල නිවසට පැමිකණන කලසයි. ඒ අනුව
පැමිණිලිකරු ඔහුකේ බිරිඳද සම එදින සවස 1 චූදිතකේ නිල නිවසට
ගිකේය. ඒ අවස්ථාකේ 1, 2, 3 චූදිතය්ත සහ ආරක්ෂක නිලධාරී්ත
කදකදකනක් නිල නිවකස, සිය බවත්, ක ක්පත් ලිවීම සඳහා අසල තිබූ
කෑම කේසයට එන කලස 3 චූදිත පැවසූ බවත්,

ණ්ත හිලේ ඉවර කර

්තනා කලස 1 චූදිත පැවසූ බවත්, ඒ අවස්ථාකේ 1 චූදිත සුහදව කතා
කල බවත්, ක ක්පත් 11 ක් ලියා පැමිණිලිකරු විසි්ත ඒවා 3 චූදිතට
දු්ත බවත් අනාවරණය කේ. ඒ රුපියේ මිලියන
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සහ

රුපියේ

මිලියන 3 කලස වූ මුදේ ක ක්පත් 2 ක්, 2 චූදිතකේ නමට ලියූ
ක ක්පත් 4 ක් සහ 3 චූදිතකේ නමට ලියූ ක ක්පත් 5 කි. ක ක්පත්වල
සේපූර්ණ වයනාකම රුපියේ මිලියන 64 කි. එම මුදල

ණනය කර

ඇත්කත් ඉහත කී අවකබෝධතා ගිවිසුම මගි්ත 2 චූදිතට සහ 3 චූදිතකේ
බිරිඳට හිමි 31% ක (පිලිකවලි්ත 14% සහ 17% කලස ) රුතිශතයට
සමානුපාතිකවය. ඉ ම විකුණු රුපියේ මිලියන 204.8 ්ත 31 % ක
මුදල රුපියේ මිලියන 64 කට ආස්තන මුදලකි. ඉහත කී ක ක්පත් 11
පැමිණිේල විසි්ත X 6 සිට X 16 දක්වා සලකුණු කර ඉදිරිපත් කර
ඇත. එම සියළු ක ක්පත් පැමිණිලිකරු සහ ඔහුකේ බිරිඳ විසි්ත අත්ස්ත
කරන ලද

හැට්ත නැෂනේ බැංකුකේ අංක 0010016273

ගිණුමට අදාල ක ක්පත්ය.

දරණ

10

7. ඉහත කී ක ක්පත් අතුරි්ත 2 චූදිතකේ නමට ලියන ලද රුපියේ මිලියන
5 ක ක ක්පතක් වූ අංක 597707 දරණ ක ක්පත (X 9) අ රු වී ඇති
අතර අ රු වීමට කහ,තුව පැමිණිලිකරු විසි්ත ක වීම නැවැත්වීමයි.
රුපියේ මිලියන 5 ක මුදේ ක ක්පතක් වූ අංක 597706 දරණ
ක ක්පත (X 10) එදිනම මුදේ කරක න ඇත. ඉහත කී ක ක්පත් 11
අතුරි්ත මුදේ කර

ැනීමට හැකිවී ඇත්කත් රුපියේ මිලියන 8 ක්

පමණි.
8. 2015.04.10 දිනට පසුව ( සතියක් කහෝ සති කදකක් ඇතුලත) නැවත
වතාවක් 1 චූදිතකේ කාර්යාලයට පැමිකණන කලස 3 චූදිත විසි්ත
පැමිණිලිකරුට ද්තවා ඇත. එම දැ්තවීම අනුව පැමිණිලිකරු ඔහුකේ
බිරිඳද සම

ක ොස් 1 චූදිත හමුවී ඇති අතර එහිදී මුලි්ත ලබා දු්ත

ක ක්පත් මගි්ත ක වන ලද ( මුදේ කර ්තනා ලද ) රුපියේ මිලියන
8 ක මුදල සහ ඉ ම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඒ වන විට පැමිණිලිකරු
විසි්ත වියදේ කර තිබූ මුදල අඩුකර රුපියේ මිලියන 34 ක පමණ
මුදලක් ක වන කලස 1 චූදිත පැමිණිලිකරුට ද්තවා ඇත. 3 චූදිතද ඒ
අවස්ථාකේ එහි සිට ඇත.
9. 2015.04.10 දින සහ පැමිණිලිකරු 1 චූදිතකේ කාර්යාලකේදී ඔහු හමුවූ
දින අතර කාලය තුල ඔුන්ත කදකදනා අතර දුරකථන සංවාදයක්ද සිදුවී
ඇත. එය සුහදශීලී කලස සිදුවූවකි.
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10. ඉ්ත පසුව පැමිණිලිකරු විසි්ත ඔහුකේ සමා කේ සාමානය ාධිකාරී
බිමේ රුනා්තදු මගි්ත ක ක්පත් 8 ක් ( X 18 සිට X 25 ) 1 චූදිතකේ
නිල නිවස කවත යවා ඇත. චූදිතය්ත නිවකස, කනොසිය බැවි්ත කමම
ක ක්පත් භාරදී ඇත්කත් නිවකස, සිය ආරක්ෂක නිලධාරී්තටය. එම
ක ක්පත්වල සේපූර්ණ වයනාකම රුපියේ මිලියන 34 ක් පමණ කේ.
එම ක ක්පත් අතුරි්ත 4 ක් 2 චූදිතකේ නමට ලියා ඇති අතර 3 චූදිතකේ
නමට අකනක් ක ක්පත් 4 ලියා ඇත. එම ක ක්පත් අතුරි්ත 2 චූදිතකේ
නමට ලියන ලද රුපියේ මිලියන 5 ක ක ක්පතක් වූ අංක 597749
දරණ ක ක්පත (X 21 ) අ රු වී ඇති අතර අ රු වීමට කහ,තුව
පැමිණිලිකරු විසි්ත ක වීම නැවැත්වීමයි. ඉහත කී ක ක්පත් 8 අතුරි්ත
කිසිදු ක ක්පතක් මුදේ කර ැනීමට හැකිවී නැත. පැමිණිලිකරු විසි්ත
සියළු ක ක්පත්වල ක වීම නවත්වා ඇත.

11. X 18 සිට X 25 දක්වා වූ ක ක්පත් 8 යැවීකේදී පැමිණිලිකරු සහ 1
චූදිත අතර පැවති එකඟත්වය වූකේ ඊට කපර පැමිණිලිකරු විසි්ත ලබා
දු්ත X 6 සිට X 16

දක්වා වූ ක ක්පත් 11 අතුරි්ත ඒ වන විට

බැංකු ත කනොකර ඉතිරිව තිබූ ක ක්පත් ( මුදේ කර ත් රුපියේ
මිලියන 8 ට අදාල ක ක්පත් සහ අ රු වූ X 9 ක ක්පත හැර අකනක්
ක ක්පත් විය යුතුය ) පැමිණිලිකරු කවත ආපසු ලබා දීමටයි. එකහත්
1 චූදිත විසි්ත එම ක ක්පත් පැමිණිලිකරුට ආපසු ලබා දු්තක්ත නැත.
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ඇත්කත්තම පැමිණිලිකරු විසි්ත

චූදිතය්තට

ලබා දු්ත කිසිදු

ක ක්පතක් ඔුන්ත නැවත පැමිණිලිකරු කවත ආපසු ලබාදී නැත.
12. 2015.05.12 දින පැමිණිලිකරු සහ 1 චූදිත අතර දුරකථන සංවාදයක්
සිදුවී ඇත. එම දුරකථන සංවාදය පැමිණිලිකරු විසි්ත පය ත කර ඇති
අතර එය සුහදව සිදුවූ අදහස් හුවමාරුවකි.
13. ඉ්ත අනතුරුව 2015.05.29 දින

1 චූදිත සහ පැමිණිලිකරු අතර

දුරකථන සංවාදයක් සිදුවී ඇත. කමම දුරකථන සංවාදයද පැමිණිලිකරු
විසි්ත පය ත කර ඇත. එය 1 චූදිතකේ අංක 0777772520 දරණ
ජාං ම දුරකථනකය්ත

පැමිණිලිකරුකේ අංක 0777686367 දරණ

ජාං ම දුරකථනය කවත ලැබුණු ඇමතුමකි. එම

දුරකථන සංවාදය

ඇතුලත් සංයුක්ත තැයය X 33 (ඇ) කලස සලකුණු කර ඇති අතර එම
සංවාදකේ අ්තතර් තය ඇතුලත් ලිඛිත පිටපත X 40 කලස සලකුණු
කර ඇත.
14. ඉහත කී 2015.05.29 දින සිදුවූ දුරකථන සංවාදකේදී 1 චූදිත විසි්ත
පැමිණිලිකරුට

තර්ජානාත්මකව

පවසා

ඇත්කත්

පැමිණීමට කනොහැකි ුනවත් තමාකේ වැකඩ් කර

පැමිණිලිකරුට

ැනීම සඳහා තමා

පැමිණිලිකරු හමුවීමට පැමිකණන බවත්, තමා නරක මිනිහා කර
කනො ්තනා කලසත්, පලමුව තමාකේ රුශ්නය විසඳන කලසත්ය. කමහිදී
1 චූදිත විසි්ත අසභය  ව න භාවිත කර ඇති අතර “ තමුකස ” යනුකව්තද
පැමිණිලිකරු අමතා ඇත.
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15. ඉ්ත පසුව එදිනම සවස 5.00 ට 5.30 ට පමණ 1 චූදිත පිටකකෝට්කට්
පිහිය පැමිණිලිකරුකේ කාර්යාලය අසලට පැමිණ පැමිණිලිකරු 1
චූදිතකේ වාහනය අසලට කැඳවා නැවත ඔහුට තර්ජානය කර ඇත. ඒ
“මාත් එක්ක දඟල්තන එ්තන එපා. මකේ හැය තමුකස ද්තනවක්ත.
(අසභය  ව න කිහිපයක්). අද දවස ඇතුලත මකේ රුශ්ක්ත විසඳනවා.
නැත්නේ තමුකස මම වැරදි මිනිහා කිය්තන එපා” යනුකවනි. ඒ
අවස්ථාකේ පැමිණිලිකරුට බියක් ඇති වී ඇත.
16. ඉ්ත අනතුරුව

2015 ජූනි මස දිනයක තම නිවසට පැමිණ තමා

හමුවන කලස 1 චූදිත පැමිණිලිකරුට දුරකථනකය්ත ද්තවා ඇත. ඒ
අනුව පැමිණිලිකරු බිමේ රුනා්තදුද සම

1 චූදිතකේ නිවසට ක ොස්

ඇත. එහිදී කපොකරෝතදු කනෝට්ටු 5 කට ( X 26 සිට X 30 ) අත්ස්ත
කරන කලස 1 චූදිත පැමිණිලිකරුට පවසා ඇති අතර පැමිණිලිකරු ඊට
අවනත වී ඒවා අත්ස්ත කර ඇත.
දසු්ත සමරවික්රඑම නැමති හැට්ත නැෂනේ බැංකුකේ නිලධාරියාකේ
සාක්ෂිකය්ත අනාවරණය ව්තක්ත 2015.04.10 දිනැති X 10 ක ක්පත
(X 10 A කලස සලකුණු කර ඇත්කත්ද කමම ක ක්පතමය) කරු,මදාස
නැමැත්කතක් විසි්ත එදිනම බැංකුවට ඉදිරිපත් කර මුදේ ලබාක න ඇති
බවයි. X 9 සහ X 21 දරණ ක ක්පත් ක වීම නැවැත්වීම කහ,තුකකොටක න
අ රු වී ඇති බවත්, කමම ක ක්පත් සියේලම නිකුත් කර ඇත්කත්
සිලික්ත කටක්කනොකලොජිස් රුයිවට් ලිමිටඩ් නැමති අංක 0010016273
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දරණ ජාං ම

ගිණුකම්ත බවත් කමම සාක්ෂිකරුකේ සාක්ෂිකය්ත

වැඩිදුරටත් අනාවරණය කේ.
ඇමති ආරක්ෂක අංශකේ කපො.කකො. කරු,මදාස සාක්ෂි කදමි්ත පවසා
ඇත්කත් එවකට ඔහු 1 චූදිතකේ ආරක්ෂාව සඳහා කයොදවා සිය බවත්,
2015.04.10 දින ඔහු 1 චූදිතකේ නිල නිවකස, සිට පංචිකාවත්ත හැට්ත
නැෂනේ බැංකුව කවත ගිය බවත්, එකස, ගිකේ 3 චූදිතද සම

බවත්, 3

චූදිත සතුව ඔහුකේ ජාාතික හැඳුනුේපත කනොමැති බව ඔහු තමාට දැ්තවූ
බවත්, 3 චූදිතකේ ඉේලීම මත තමා X 10 ක ක්පත මාරුකර

ැනීම

සඳහා තම අත්සන කයදූ බවත්ය.
බිමේ රුනා්තදු නැමති සාක්ෂිකරු පැමිණිලිකරුකේ සමා කේ
සාමානය ාධිකාරීවරයාය. පැමිණිලිකරුකේ උපකදස් මත 1 චූදිතකේ නිල
නිවසට ක ක්පත් කිහිපයක් රැක න ක ොස් ඒවා
නිලධාරිකයක්

කවත

භාරදීම,

1

චූදිත

එහි සිය ආරක්ෂක

පිටකකෝට්කට්

පිහිය

පැමිණිලිකරුකේ කාර්යාලය අසලට පැමිණ පැමිණිලිකරුව

ඔහුකේ

වාහනය අසලට කැඳවාක න පැමිණිලිකරු සම
පැමිණිලිකරු

තමාද සම

කතා කල බව,

1 චූදිතකේ නිවසට ක ොස්

කපොකරෝතදු

කනෝට්ටු අත්ස්ත කිරීම යනාදී කරුණු පිලිබඳව කමම සාක්ෂිකරු සාක්ෂි
දී ඇත.
යකලොේ

ආයතනකේ විමර්ශන නිලධාරී ඉ්තදික කපකර්රා නැමති

සාක්ෂිකරුකේ සාක්ෂිකය්ත පහත සඳහ්ත කරුණු අනාවරණය කේ.
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1. 2015.05.12 දින පැය 7.31 ට පැමිණිලිකරුකේ ජාං ම දුරකථනකය්ත 1
චූදිතකේ ජාං ම

දුරකථනයට ඇමතුමක් ලැබී ඇති බව සහ එම

දුරකථන සංවාදය තත්පර 52 ක කාලයක් පැවති බව ( X 39 ඇ).
2. 2015.05.29 දින පැය 15.55 ට

1 චූදිතකේ ජාං ම දුරකථනකය්ත

පැමිණිලිකරුකේ ජාං ම දුරකථනයට ඇමතුමක් ලැබී ඇති බව සහ එම
දුරකථන සංවාදය තත්පර 95 ක කාලයක් පැවති බව ( X 42 ආ).

කා.කපො.කකො. ධේමිකා නැමති සාක්ෂිකාරිය සාක්ෂි කදමි්ත පවසා
ඇත්කත් තමා

මූලය  අපරාධ

කකොට්ඨාශයට අනුයුක්තව කස,වය කල

අවධිකේ කමම නඩුවට අදාල විමර්ශනය සිදුකල බවත්, පැමිණිලිකරු
විසි්ත දූෂණ මර්ධන කමිටු
පැමිණිේල

කේකේ කාර්යාලය කවත කරන ලද

කපොලිස්පතිවරයා විසි්ත

මූලය 

අපරාධ

කකොට්ඨාශයට

කයොමුකල බවත්, එම පැමිණිේල පිලිබඳව විමර්ශනයක් පවත්වන කලස
කපොලිස්පතිවරයා විසි්ත 2015.06.24 දින මූලය  අපරාධ කකොට්ඨාශයට
නිකයෝ

කල බවත්, එදින පැමිණිලිකරු මූලය  අපරාධ කකොට්ඨාශයට

රුකාශයක් කල බවත්ය. කමම සාක්ෂිකාරිය වැඩිදුරටත් සාක්ෂි කදමි්ත
රුකාශ කර ඇත්කත් 2 චූදිතකේ රුකාශය 2015.07.02 සහ 2015.07.08
දිනවල සටහ්ත කර ත් බවත්, 1 චූදිතකේ රුකාශය 2015.07.20 දින
සටහ්ත කර ත් බවත්, 3 චූදිත විකද්ශ තව සිය බැවි්ත ඔහුකේ රුකාශයක්
සටහ්ත කර

ැනීමට කනොහැකි වූ බවත්, අංක 597706 (X 10)

හා

අංක 597719 ( X 16) දරණ ක ක්පත් කදක පමණක් නිෂ්කාශනය වූ
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බව විමර්ශනකේදී අනාවරණය වූ බවත්ය.

කමම සාක්ෂිකාරිය විසි්ත

පැමිණිලිකරුක ්ත ටැබ් ය්තත්රදයක් ( X 17 ), X 33 සංයුක්ත තැයයද
සම සංයුක්ත තැය 7 ක් සහ කේඛන කිහිපයක් භාරයට ක න ඇත.
තවද 2 චූදිත විසි්ත ක ක්පත් කිහිපයක මුේ පිටපත් (X 6, X 7, X 8, X
18, X 19, X 20), X 9 ක ක්පතට අදාල අ රු නිකේදනය, X 21
ක ක්පතට අදාල අ රු නිකේදනය සහ කපොකරෝතදු කනෝට්ටු 5 ක් ( X 26
සිට X 30) කමම සාක්ෂිකාරිය කවත ඉදිරිපත් කර ඇත. 3 චූදිත ඒ වන
විට විකද්ශ තව සිය බැවි්ත ඔහු භාරකේ තිබූ ක ක්පත් කසොයා ැනීමට
කනොහැකි වූ බව සාක්ෂිකාරිය පවසා ඇත.
මාදේකපරුම ආරච්චිකේ ශ්රී මතී නැමති සාක්ෂිකාරිය ශ්රී  ලංකා ඉ ේ
ක ො කිරීකේ සහ සංවර්ධනය කිරීකේ සංස්ථාකේ සාමානය ාධිකාරීවරියයි.
කමම නඩුවට අදාල ඉ ම සංවර්ධනය කිරීමට සහ ක ො

කිරීමට

අනුමැතිය ලබා දීම සේබ්තධකය්ත කමම සාක්ෂිකාරිය සාක්ෂි දී ඇත.
චිත්රදා ජාය්තති නැමති සාක්ෂිකාරිය 1 චූදිත බස්නාහිර පලාකත් රුධාන
අමාතය වරයා කලස කටයුතු කල අවධිකේ එම පලාත් සභාකේ රුධාන
කේකේවරියයි. කමම නඩුවට අදාල ඉ ම සේබ්තධකය්ත 1 චූදිත සහ
පැමිණිකරු අතර හුවමාරු වූ ලිපිවල ( X 4 සහ X 5)

සඳහ්ත 1

චූදිතකේ අත්සන කමම සාක්ෂිකාරිය විසි්ත හඳුනාක න ඇත. 1 චූදිත
විසි්ත එම ලිපි සඳහා කයොදාක න ඇත්කත් ඔහු රුධාන අමාතය වරයා
කලස භාවිතා කරන ලිපි ශීර්ෂ බවත්, රාජාකාරි ලිපිවල සාමානය කය්ත
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කයොමු අංක සඳහ්ත වන නමුත් කමම ලිපිවල ඒ අයුරි්ත කයොමු අංක
සඳහ්ත කනොවන බවත් කමම සාක්ෂිකාරිය රුකාශ කර ඇත.
රවී්තද්රං කදො ේකේ මකේ නැමති සාක්ෂිකරු එවකට කකොකලෝතනාව
න ර සභාකේ සභාපතිවරයාය. ඒ අවධිකේ 1 චූදිත බස්නාහිර පලාත්
සභාකේ රුධාන අමාතය වරයා කලස ක්රි යාකල බවත්, කමම නඩුවට අදාල
ඉ කේ අනවසර පදිංචිකරුව්ත පිරිසක් පදිංචිව සිය බවත්, තමා ඒ
සේබ්තධකය්ත සාකච්ඡා කිරීම සඳහා

1 චූදිත හමුවූ බවත්, කවනත්

ස්ථානයකි්ත ඉ ේ සහ මුදේ ලබා දීකම්ත පසුව අනවසර පදිංචිකරුව්ත
ඉ කම්ත ඉවත් වූ බවත් කමම සාක්ෂිකරුකේ සාක්ෂිකය්ත අනාවරණය
කේ.

විත්තිකේ නඩුව
1 චූදිත විත්තිකූඩුකේ සිට රුකාශයක් කරමි්ත

ඔහුකේ කද්ශපාලන

ජීවිතය සහ එහිදී ඔහුට මුහුණ දීමට සිදුවූ විවිධ අභිකයෝ
කලස සඳහ්ත කර ඇත. ඊට අමතරව ඔහු

පිලිබඳව දීර්ඝ

විත්තිකූඩුකේ සිට කල

රුකාශකය්ත පහත සඳහ්ත කරුණු අනාවරණය කේ.

1. 1 චූදිත පැමිණිලිකරු හඳුනාක න ඇත්කත් 3

චූදිත මගිනි.

කමම

නඩුවට අදාල ඉ කේ පදිංචිව සිය අනවසර පදිංචිකරුව්ත

එම
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ස්ථානකය්ත ඉවත් කිරීම සේබ්තධකය්ත එවකට බස්නාහිර පලාකත්
රුධාන අමාතය වරයා වූ තමා මැදිහත් වූ බව 1 චූදිත රුකාශ කර ඇත.
2. 1 චූදිත සහ පැමිණිලිකරු අතර හුවමාරු වූ X 4 සහ X 5 ලිපි තමා
විසි්ත නිකුත් කකේ අදාල ඉ ම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පැමිණිලිකරු
ලබා

ැනීමට බලාකපොකරොත්තු ුන ණය මුදලක් ලබා

ැනීම පහසු

කරවීම පිණිස ඔහුට කරන උදේවක් කලස බව 1 චූදිතකේ ස්ථාවරයයි.
ඒ සේබ්තධකය්ත ඔහු වැඩිදුරටත් රුකාශ කර ඇත්කත් එම ලිපිවල
සඳහ්ත ආකාරයට පලාත් සභාව සඳහා

බ ා සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම

සේබ්තධකය්ත තමා සහ පැමිණිලිකරු අතර කිසිදු එකඟත්වයක් ඇති
කනොවූ බවයි. 1 චූදිතකේ ස්ථාවරය ව්තක්ත X 4 සහ X 5 ලිපි නිකුත්
කරන ලද්කද් ඔහුකේ කපෞද් ලික ලිපි ශීර්ෂවල බවයි.
3. 3 චූදිතකේ දැ්තවීම මත තම බිරිඳ ( 2 චූදිත) කමම ඉ ම සඳහා රුපියේ
මිලියන 5 ක මුදලක් ආකයෝජානය කල බවත්, එකස, කකේ එම ඉ ම
සංවර්ධනය කර විකිණිකේ බලාකපොකරොත්තුවක් පිලිබඳව සහ ඒ සඳහා
පැමිණිලිකරු සතුව රුතිපාදන කනොමැත්කත්ය යන කරුණ පිලිබඳව 3
චූදිත කල දැ්තවීම අනුව බවත් 1 චූදිත රුකාශ කර ඇත.

4. තම්ත ආකයෝජාන කල මුදල සඳහා යේ තහුනරු කිරීමක් අවශය  බව තමා
විසි්ත 3 චූදිතට දැ්තවූ බවත්, ඒ අනුව අවකබෝධතා ගිවිසුමක් සකස්
කල බවත්, ඉ ම විකුණා එකඟ වූ පරිද්කද්ත ලාභ කබදා
පැමිණිලිකරු තමාට කයෝජානා කල බවත්,

ැනීමට

ඒ සඳහා තමා විසි්ත
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ගුණරත්න නැමති තැරැේකරුකවක්ද පැමිණිලිකරුට හඳු්තවා දු්ත
බවත්, ඉ ම කටෝකිකයෝ සිකම්තති සමා මට විකුණූ බව තමා දැන ත්
බවත්, ඉ ම විකුණුකේ තමාකේ සහ තම බිරිඳකේ අනුමැතිය මත බවත්
1 චූදිත පවසා ඇත.
5. ඉ ම විකිණීකම්ත පසුව 1 චූදිත , 2 චූදිත, 3 චූදිත, 3 චූදිතකේ බිරිඳ,
පැමිණිලිකරු සහ පැමිණිලිකරුකේ බිරිඳ 1 චූදිතකේ නිවකස,දී හමුවී
ඇත. ඒ අවස්ථාකේ සුහදශීලී කලස පැමිණිලිකරු විසි්ත ක ක්පත්
කිහිපයක් ලබා දී ඇත. එම ක ක්පත් අතුරි්ත රුපියේ මිලියන 5 ක
ක ක්පතක් එදිනම මුදේ කරක න ඇත.එම ක ක්පත් අතුරි්ත එක්
ක ක්පතක් බැංකු ත කල විට අ රු වී ඇත.
6. ඉ්ත පසුව පැමිණිලිකරු විසි්ත ඉ ම සඳහා වියදේ කල මුදල අඩුකර
ඉතිරි මුදල කබදා ැනීමට සියළු කදනා එකඟ වී ඇත.
7. ඉ්ත අනතුරුව පැමිණිලිකරු විසි්ත නැවත ක ක්පත් කිහිපයක් ඔහුකේ
සමා කේ සාමානය ාධිකාරීවරයා මගි්ත 1 චූදිතකේ නිවසට එවා ඇත.
එම

ක ක්පත්

භාරක න

ඇත්කත්

නිවකස,

ආරක්ෂාවට

සිය

තැනැත්කතකි. ඒ අවස්ථාව වන විට 1 චූදිත සහ පැමිණිලිකරු අතර
කිසිදු ආරුනලක් තිබී නැති අතර ක ක්පත් ලබා කදන අවස්ථාකේදී
කිසිදු බලපෑමක් කහෝ තර්ජානයක් සිදුවී නැත.
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8. එම ක ක්පත් අතුරි්ත එක් ක ක්පතක් බැංකු ත කල බවත්, එය අ රු
වූ බවත්, පැමිණිලිකරු මුදේ ක වීම ම හරින බව ඒ අවස්ථාකේ තමාට
වැටහුන බවත් 1 චූදිත රුකාශ කර ඇත.
9. ඉ්ත පසුව අවස්ථා කිහිපයකදී දුරකථන ඇමතුේ මගි්ත තමා
පැමිණිලිකරුක ්ත මුදේ ඉේලා සිය බවත්, කපොකරෝතදු කනෝට්ටු
වලට අත්ස්ත කිරීම සඳහා පැමිකණන කලස තමා

පැමිණිලිකරුට

දැ්තුන බවත්, ඔහු එය දින කිහිපයක්ම ම හරින ලද බවත් 1 චූදිත
පවසා ඇත.
10. එක් දිනක පැමිණිලිකරු සහ ඔහුකේ සමා කේ සාමානය ාධිකාරීවරයා
තම නිවසට පැමිණි බවත්, ඒ අවස්ථාකේ පැමිණිලිකරු කපොකරෝතදු
කනෝට්ටු වලට අත්ස්ත කල බවත් 1 චූදිත රුකාශ කර ඇත.
11. තමා කිසිදු අවස්ථාවක තර්ජානය කිරීමක් කහෝ බිය වැද්දීමක් සිදු
කනොකල බව 1 චූදිතකේ ස්ථාවරයයි.

2 චූදිත විත්තිකූඩුකේ සිට කල රුකාශකේ හරය පහත පරිදි කේ.
1. 3 චූදිතකේ ඉේලීම මත අදාල ඉ ම සඳහා රුපියේ මිලියන 5 ක
මුදලක් ආකයෝජානය කල බවත්, තම පුනකේ වය ාපාරයක් වූ ඉ්තධන
පිරුනේහේ වය ාපාරයට අදාල ගිණුකම්ත රුපියේ මිලියන 10 ක් ලබා
ක න එම මුදලි්ත රුපියේ මිලියන 5 ක් කේ සඳහා ආකයෝජානය කල
බවත් 2 චූදිත රුකාශ කර ඇත.
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2. කේ සේබ්තධකය්ත පැමිණිලිකරු, 3 චූදිතකේ බිරිඳ, අජිත් පැස්කුවේ
සහ තමා පාර්ශවකරුව්ත වූ කේඛනයක් සකස් කර ඇත. කමම ඉ ම
පසුව කටෝකිකයෝ සිකම්තති සමා මට විකුණා ඇත.
3. ඉ්ත පසුව පැමිණිලිකරු, ඔහුකේ බිරිඳ, 3 චූදිත සහ ඔහුකේ බිරිඳ තම
නිවසට පැමිණි බවත්, ඒ අවස්ථාකේ ක ක්පත් කිහිපයක් තම්තට ලබා
දු්ත බවත්, එය ඉතා සුහදව සිදුවූ

හමුවීමක් බවත්, එම ක ක්පත්

අතුරි්ත රුපියේ මිලියන 5 ක ක ක්පතක් එදිනම බැංකු ත කර
මුදේ කර ත් බවත්, පසු දිනක බැංකු ත කල ක ක්පතක් අ රු වූ
බවත් 2 චූදිත පවසා ඇත.
4. පසු දිනක පැමිණිලිකරු විසි්ත බිමේ රුනා්තදු මගි්ත ක ක්පත්
කිහිපයක් එවා තිබූ බවත්, ඒවා තම නිවකස, ආරක්ෂක කුයය කවත
භාරදී තිබූ බවත්, එම ක ක්පත් අතුරි්ත එක් ක ක්පතක් බැංකු ත කල
අවස්ථාකේ එය අ රු වූ බවත් 2 චූදිත රුකාශ කර ඇත.
5. ඉ්ත පසුව තමා නිවකස, කනොසිය අවස්ථාවක පැමිණිලිකරු සහ බිමේ
රුනා්තදු තම නිවසට පැමිණ තිබූ බවත්, ඔුන්ත
යාකේදී තමා සම ද

නිවසි්ත බැහැරව

කතා කල බවත්, ඔුන්ත පැමිණි කහ,තුව 1

චූදිතක ්ත විමසීකේදී කපොකරෝතදු කනෝට්ටු කිහිපයකට අත්ස්ත කල
බව 1 චූදිත තමාට පැවසූ බවත්, ඒවා තමා විසි්ත සුරක්ෂිතව තැබූ
බවත් 2 චූදිත පවසා ඇත.
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6. පසු අවස්ථාවක මුලය  අපරාධ කකොට්ඨාශකය්ත ලැබුණු දැ්තවීමක් මත
තමා එහි ගිය බවත්, ඒ අවස්ථාකේ තමා සතුව තිබූ ක ක්පත් සහ
කේඛන මූලය  අපරාධ කකොට්ඨාශයට භාරදු්ත බවත් පවසා ඇති 2
චූදිතකේ ස්ථාවරය ව්තක්ත ඇය කිසිදු වරදක් කනොකල බවයි.
1, 2 චූදිතය්ත කවනුකව්ත කැඳවන ලද
සාක්ෂිකරු මහජාන බැංකුකේ

නුව්ත රාජාපක්ෂ නැමති

ේපහ ශාඛාකේ කළමණාකරුය.ඔහුකේ

සාක්ෂිකය්ත අනාවරණය ව්තක්ත 1, 2 චූදිතය්ත අධය ක්ෂකවරු්ත කලස
ක්රි යා කරන සහන කස,වා කපකරෝලියේ පුද් ලික සමා ම නමි්ත ගිණුමක්
මහජාන බැංකුකේ

ේපහ ශාඛාකේ පවත්වාක න යන බවත්, 2014.01.13

දින එම ගිණුකම්ත ක ක්පතක් මගි්ත රුපියේ මිලියන 10 ක මුදලක්
ආපසු ලබාක න ඇති බවත්ය.

සාක්ෂි විශ්කේෂණය මගි්ත සාක්ෂිවල විශ්වසනීයත්වය සේබ්තධකය්ත
නි මනය්තට එලඹීම
මුලි්තම පැමිණිලිකරුකේ සාක්ෂිය කදස අවධානය කයොමු කරමි.
පැමිණිේකේ නඩුව කබොකහෝ කසයි්ත නැතකහොත් සේපූර්ණකය්තම පාකහ,
රඳා පවති්තක්ත

පැමිණිලිකරුකේ සාක්ෂිය මත බව නඩුකේ කරුණු

සමස්තයක් කලස සැලකීකේදී පැහැදිලිව කපක්ත. මා මීට කපර සඳහ්ත
කල ආකාරයට කමම නඩුවට අදාල සේපූර්ණ සිද්ධි මාලාව පිලිබඳව
පැමිණිලිකරු විස්තරාත්මකව සාක්ෂි දී ඇත.

23

කමම සිද්ධිය සිදුවන විට පැමිණිලිකරු නමි්ත සහ බස්නාහිර පලාකත්
රුධාන අමාතය වරයා කලස නිලකය්ත 1 චූදිත හඳුනයි. ඔහු 2 චූදිතද නමි්ත
සහ 1 චූදිතකේ බිරිඳ කලස හඳුනයි.
හඳුන්තක්ත 1 චූදිත හඳුනා

පැමිණිලිකරු 3 චූදිත

නමි්ත

ැනීමටද කපර සිටය. චූදිතය්තකේ

අනනය තාවය සේබ්තධකය්ත පැමිණිලිකරු විසි්ත

ත් එම ස්ථාවරය්ත

කිසිකස,ත්ම අභිකයෝ යට ලක්වී නැත.
පැමිණිලිකරුක ්ත විත්තිය විසි්ත දීර්ඝ කලස හරස් රුශ්න අසා ඇත. 1
චූදිතට එකරහිව ද්කේශසහ තව සහ සැලසුේසහ තව පැමිණිේලක්
ක ොනු කල බවට විත්තිකය්ත කල කයෝජානාව ඔහු රුතික්කෂ,ප කර ඇත.
විත්තිකය්ත ඔහුට කල තවත් කයෝජානාවක් වූකේ අදාල ඉ කේ පලාත්
සභාව සඳහා බ ා සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමට එකඟත්වයක් කනොතිබූ බවයි.
කකකස, නමුත් 1 චූදිත සහ පැමිණිලිකරු අතර හුවමාරු වී ඇති X 4 සහ
X 5 ලිපි අනුව පැහැදිලිව කපනී ය්තක්ත එව්ත එකඟත්වයක් තිබී ඇති
බවයි. ඉ ම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 3 චූදිතකේ ඉේලීම මත 2 චූදිත
විසි්ත රුපියේ මිලියන 5 ක මුදලක් ආකයෝජානය කල බවට විත්තිකය්ත
කල කයෝජානාව පැමිණිලිකරු රුතික්කෂ,ප කර ඇත. විත්තිය විසි්ත ක න
ඇති කමම ස්ථාවරය සැලකිේකල්ත සලකා බැලීකේදී කපනී ය්තක්ත 2
චුදිත විසි්ත රුපියේ මිලියන 5 ක මුදලක් ඉ ම සඳහා ආකයෝජානය කල
බවට දිගි්ත දි ටම කයෝජානා කර ඇති නමුත් එම මුදල පැමිණිලිකරු කවත
ලබා දු්ත ආකාරය නිශ්චිතව කයෝජානා කර කනොමැති බවයි. තවද එම මුදල
ලබා දු්තක්ත පැමිණිලිකරුටද නැතකහොත් 3 චුදිතටද යන කරුණ පවා
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නිශ්චිතව වටහා

ත කනොහැකි ආකාරකය්ත අවිනිශ්චිත කයෝජානාවක්

කලස කමම කයෝජානාව

මුලි්ත ඉදිරිපත් කර ඇති බව කපක්ත. එය

පැමිණිලිකරු විසි්ත දිගි්ත දි ටම රුතික්කෂ,ප කිරීකේ රුතිළුලයක් කලස
අවසානකේ එම මුදල 2 චූදිත විසි්ත පැමිණිලිකරුට ලබා දු්ත බවට
නිශ්චිත කයෝජානාවක්

කර ඇත.

එම කයෝජානාවද පැමිණිලිකරු

රුතික්කෂ,ප කර ඇත. එම මුදල 2 චූදිත විසි්ත පැමිණිලිකරු කවත ලබා
දු්තක්ත නේ ඒ බව මුලි්තම නිශ්චිතව කයෝජානා කිරීමට විත්තියට තිබූ
අපහසුතාවය කුමක්දැයි මා හට වටහා ත කනොහැක. අවස්ථා කදකකදී
ක ක්පත් සහ එක් අවස්ථාවකදී කපොකරෝතදු කනෝට්ටු ලබාදීමට සිදුවූකේ
එම ආකයෝජානය සේබ්තධකය්ත බවට විත්තිකය්ත කල කයෝජානාව
පැමිණිලිකරු රුතික්කෂ,ප කර ඇත. ඇත්කත්තම එම කයෝජානාව පදනේ
විරහිත බව කපක්ත. ඊට කහ,තුව ව්තක්ත ක ක්පත්වල සහ කපොකරෝතදු
කනෝට්ටුවල සඳහ්ත මුදේ රුමාණය රුපියේ මිලියන 5 කට ව ා
කබකහවි්ත වැඩි මුදලක් වීමයි. කපොකරෝතදු කනෝට්ටු අත්ස්ත කනොකර 1
චූදිතකේ නිවසි්ත පිටව යාමට තිබූ බවට විත්තිකය්ත කල කයෝජානාව
රුතික්කෂ,ප

කරමි්ත පැමිණිලිකරු පවසා ඇත්කත් එම සිද්ධි මාලාව

තර්ජානාත්මකව සිදුවූවක් බවයි.
3 චූදිත කමම ඉ ම සඳහා රුපියේ මිලියන 5 ක මුදලක් ආකයෝජානය
කල බවට විත්තිකය්ත කල කයෝජානාව පැමිණිලිකරු රුතික්කෂ,ප කර ඇත.
3 චූදිත තමාට 1 චූදිතකේ බලය පිලිබඳව යේ කරුණු පැවසූ නමුත් ඔහු
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පුද් ලිකව තමාට තර්ජානය කිරිමක් කනොකල බව පැමිණිලිකරු හරස්
රුශ්නවලට පිලිතුරු කදමි්ත රුකාශ කර ඇත.
පැමිණිලිකරුක ්ත විත්තිය විසි්ත දීර්ඝ කලස හරස් රුශ්න අසා ඇති
අතර නඩුකේ

හරයට සහ ක ෝදනාවලට සෘජුවම අදාල කනොවන

කනොවැද ත් කරුණු රාශියක් පිලිබඳව හරස් රුශ්න අසා ඇති බව මට
කපක්ත. අදාල ඉ කේ ස්වභාවය, එහි පදිංචිව සිය අනවසර පදිංචිකරුව්ත
ඉවත් කල ආකාරය, ඉ ම සංවර්ධනය කිරීම සහ ක ො

කිරීම පිලිබඳ

විස්තර, වි. 1 සිට වි. 11 දක්වා ුන කේඛන ඉදිරිපත් කරමි්ත පැමිණිලිකරු
විසි්ත විවිධ මූලය  ආයතන වලි්ත ලබා

ත් ණය මුදේ පිලිබඳ විස්තර

යනාදී කරුණු ඒ අතුරි්ත රුධානය.
පැමිණිේකේ ස්ථාවරය අනුව කමම නඩුකේ සිද්ධි දාමය අවස්ත වී
ඇත්කත් 2015.06.02 දිනය. පැමිණිලිකරු කමම සිද්ධිය සේබ්තධකය්ත
දූෂණ මර්ධන කමිටු කේකේ කාර්යාලය කවත කරන ලද පැමිණිේල
කපොලිස්පතිවරයා විසි්ත මූලය  අපරාධ කකොට්ඨාශයට කයොමු කරන ලදුව
මූලය 

අපරාධ

කකොට්ඨාශය

විමර්ශනය

ආරේභ

කර

ඇත.

ඒ

කපොලිස්පතිවරයාකේ නිකයෝ යක් මතය. පැමිණිලිකරු විසි්ත 2015.06.24
දින මූලය  අපරාධ කකොට්ඨාශය කවත කමම සිද්ධිය සේබ්තධකය්ත
රුකාශයක් කර ඇත්කත් ඉහත පසුබිම තුලය. ඒ අනුව ඔහු සිදුවීේ
මාලාවකි්ත සම්තවිත සංකීර්ණ සිද්ධියක් වූ කමම සිද්ධිය පිලිබඳව
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අනවශය  රුමාදයකි්ත කතොරව කපොලිසියට රුකාශයක් කර ඇති බව
කපක්ත.
පැමිණිලිකරු විසි්ත කපොලිසියට කරන ලද රුකාශය ආ්් කය්ත කිසිදු
පරස්පරවිකරෝධතාවයක් සලකුණු කිරීමට කහෝ කිසිදු

ඌනතාවක්

කකකරහි අධිකරණකේ අවධානය කයොමු කරවීමට විත්තිය අකපොකහොසත් වී
ඇත. පැමිණිලිකරුකේ සාක්ෂිය වැද ත් කරුණු නැතකහොත් නඩුකේ
හරයට බලපාන කරුණු සේබ්තධකය්ත විශ්වසනීයත්වයට හානියක්
සිදුවන පරිද්කද්ත අභිකයෝ යට ලක්වී කනොමැති බව සාක්ෂිය සමස්තයක්
කලස සැලකීකේදී කපක්ත.

පැමිණිලිකරු සිය සාක්ෂිකේදී

ත්

කබොකහෝ ස්ථාවරය්ත

කේඛන

මගි්තද තහුනරු වී ඇති බව කපක්ත. අදාල ඉ කේ බස්නාහිර පලාත් සභාව
සඳහා

බ ා සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම සේබ්තධකය්ත 1

චූදිත සම

සාකච්ඡා කල බවට පැමිණිලිකරු ත් ස්ථාවරය ඔුන්ත අතර හුවමාරු වී
ඇති X 4 සහ X 5 ලිපි මගි්ත තහුනරු කේ. තවද ඉ ම සංවර්ධනය කිරීම
සේබ්තධකය්ත සහ ලාභ කබදා ැනීම සේබ්තධකය්ත පැමිණලිකරු සහ
චූදිතය්ත අතර මුලි්ත යේ ආකාරයක එකඟත්වයක් තිබූ බව X 3 (අ)
අවකබෝධතා ගිවිසුකම්ත තහුනරු කේ. පැමිණිලිකරු සහ චූදිතය්ත අතර
ක ක්පත් සහ

කපොකරෝතදු කනෝට්ටු

පැමිණිලිකරු සිය සාක්ෂිකේදී

හුවමාරු වූ

ආකාරය පිලිබඳව

ත් ස්ථාවරය්ත අධිකරණය ඉදිරිකේ

සලකුණු කරන ලද අදාල ක ක්පත් ( X 6 සිට X 16 සහ X 18 සිට X
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25) සහ කපොකරෝතදු කනෝට්ටු (X 26 සිට X 30 ) මගි්ත තහුනරු කේ.
පැමිණිලිකරු සහ 1 චූදිත අතර දුරකථන සංවාද සිදුවූ බවට පැමිණිලිකරු
ත් ස්ථාවරය දුරකථන විස්තර වාර්තා (X 39 ඇ සහ X 41 ආ) මගි්ත
තහුනරු කේ.
පැමිණිලිකරු සහ 1 චූදිත අතර 2015.05.29 දින දුරකථන සංවාදයක්
සිදුවූ බවත්, එහිදී 1 චූදිත විසි්ත පැමිණිලිකරුට තර්ජානය කල බවත්
පැමිණිලිකරු

සාක්ෂි කදමි්ත පවසා ඇත. පැමිණිලිකරු විසි්ත එම

දුරකථන සංවාදය පය ත කර ඇති අතර එහි අ්තතර් තය පිලිබඳව පසුව
වැඩිදුරටත් කරුණු වි්රනහ කිරීමට මම බලාකපොකරොත්තු කවමි.
දුරකථන සංවාදය ඇතුලත් සංයුක්ත තැයය ( X 33

එම

ඇ) සහ එහි

අ්තතර් තය ඇතුලත් මුද්රි ත පිටපත ( X 40 ) මගි්ත ඒ සේබ්තධකය්ත වූ
පැමිණිලිකරුකේ ස්ථාවරය මැනවි්ත තහුනරු කේ.
කමම දුරකථන සංවාදය පය ත කිරීම සඳහා පැමිණිලිකරු
ක න ඇති ක්රඑමකේදය ව්තක්ත

ඔහුකේ ජාං ම දුරකථනයට ලැකබන

ඇමතුම ටැබ් ය්තත්රදයක් ( X 17 )
කිරීමට සලස්වා

කයොදා

මගි්ත පය ත කර එය

සංයුක්ත තැයයකට පිටපත් කර

ැනීමයි.

බ ා
කමම

ක්රි යාදාමය තුලදී ඉහත කී ජාං ම දුරකථනය සහ ටැබ් ය්තත්රදය නිසි කලස
ක්රි යාකරමි්ත තිබූ බවත්, දුරකථන සංවාදය පය ත කිරීකේ ක්රි යාවලිය
කිසිදු අනිසි කවනස් කිරීමකි්ත කහෝ අනිසි මැදිහත් වීමකි්ත කතොරව නිසි
පරිදි සිදුවූ බවත් පැමිණිලිකරුකේ ස්ථාවරයයි. ඒ අනුව කපනී ය්තක්ත
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1995 අංක 14 දරන සාක්ෂි (විකශ,ෂ

විධිවිධාන) පනකත් විෂය පථය

යටතට වැකටන සමකාලීන කරකකෝ නයක් (්් වය  කරකකෝ නයක්) වන
ඉහත කී දුරකථන සංවාදය සාක්ෂි කලස ආකේශය  කිරීකේදී එම පනකත්
4 ව ්තතිකේ රුතිපාදන නිසි පරිදි අනු මනය කර ඇති බවයි. තවද එම
පනකත් 7 ව ්තතිය යටකත් විත්තිය කවත ලබා දිය යුතු දැ්තවීමද
පැමිණිේල විසි්ත විත්තිය කවත නිසි පරිදි ලබා දී ඇත.
ඉහත කී දුරකථන සංවාදය සේබ්තධකය්ත අදාල වන තවත් කරුණක්
කේ අවස්ථාකේ කමහි සඳහ්ත කිරීම සුදුසු බව මට කපක්ත. පැමිණිේකේ
සාක්ෂිකරුකවක් කලස (පැ.සා. 50 කලස) අධික ෝදනා පත්රදකේ ලැයිස්තු ත
කර තිබූ මහා ාර්ය ගිහා්ත වික්රඑමනායක නැමති සාක්ෂිකරු විසි්ත සකස්
කරන ලද වාර්තාවක් X 38 කලස සලකුණු කර පැමිණිේල ඉදිරිපත් කර
ඇත. එම වාර්තාව පැමිණිේල විසි්ත සලකුණු කර ඇත්කත් පැමිණිලිකරු
මගිනි. මහා ාර්ය ගිහා්ත වික්රඑමනායක විසි්ත සකස් කරන ලද X 38
වාර්තාව නිල කනොවන සාක්ෂිකරුකවක් වන පැමිණිලිකරු මගි්ත සලකුණු
කිරීම කාර්ය පයපායක වශකය්ත කදෝෂ සහ ත බව මාකේ අදහසයි.
විකශ,ෂඥ සාක්ෂිකරුකවක් විසි්ත සකස්

කල කමව්ත වාර්තාවක් නිල

කනොවන සාක්ෂිකරුකවක් මගි්ත සලකුණු කල කනොහැක. එම වාර්තාව
සලකුණු කල යුත්කත් අදාල විකශ,ෂඥ සාක්ෂිකරු මගිනි. මහා ාර්ය
ගිහා්ත වික්රඑමනායක ඒ වන විට

මියක ොස්

සිය බැවි්ත ඔහු

සාක්ෂිකරුකවක් කලස කැඳවීමට පැමිණිේලට කනොහැකි විය. වාර්තාව
සකස් කල විකශ,ෂඥ සාක්ෂිකරු නඩු විභා කේදී සාක්ෂි දීමට කපර මියගිය
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කමව්ත අවස්ථාවක

පැමිණිේල

විසි්ත කල

යුතුව

තිබුක්ඩ

ඒ

සේබ්තධකය්ත අදාල වන සාක්ෂි ආඥා පනකත් 32 ව ්තතිකේ රුතිපාදන
යටකත් ක්රි යා කිරීමයි. කකකස, නමුත් පැමිණිේල ඒ අයුරි්ත ක්රි යා කර නැත.
ඉහත කරුණු අනුව පැහැදිලිව කපනී ය්තක්ත පැමිණිේල විසි්ත X 38
කලස සලකුණු කර ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත කී වාර්තාකේ සඳහ්ත කරුණු
(එහි අ්තතර් තය) පිලිබඳව සලකා බැලීකේ නීතිමය හැකියාවක් කමම
අධිකරණයට කනොමැති බවයි. එබැවි්ත X 38 කලස සලකුණු කර ඇති
වාර්තාකේ අ්තතර් තය කමම නඩුකේ නි මන වලට එලඹීකේදී
කිසිකස,ත්ම කයොදා කනො ්තනා බව සඳහ්ත කරමි.
කමහිදී විකශ,ෂකය්ත මතක තබා ත යුතු කරුණක් ඇත. එනේ මා ඉහත
සඳහ්ත කල ආකාරයට 1995 අංක 14 දරන සාක්ෂි (විකශ,ෂ විධිවිධාන)
පනකත් රුතිපාදන යටකත් කිසියේ සාක්ෂියක්

ආකේශය  කර

ැනීම

සඳහා විකශ,ෂඥ සාක්ෂි අතය වශය  කනොවන බවයි. මා මීට කපර සඳහ්ත
කල ආකාරයට කමම නඩුකේ පැමිණිලිකරුකේ සාක්ෂිය මගි්ත අදාල
කරුණු තහුනරු වී ඇති බව කපක්ත.

කමම නඩුකේ සිද්ධිමය කරුණුවල ස්වභාවය අනුව පැමිණිලිකරුකේ
සාක්ෂිය

සහ

බිමේ

රුනා්තදු

නැමති

සාක්ෂිකරුකේ

සාක්ෂිය

සංස්තදනාත්මකව සලකා බැලීම සුදුසු බව මට කපක්ත. 2015.05.29 දින
1 චූදිත පිටකකෝට්කට් පිහිය පැමිණිලිකරුකේ කාර්යාලය අසලට පැමිණ
ඔහු 1 චූදිතකේ වාහනය අසලට කැඳවා ඔහුට

තර්ජානය කල බව

30

පැමිණිලිකරු සාක්ෂි කදමි්ත පවසා ඇත. 1 චූදිත සහ පැමිණිලිකරු
විනාඩි 5 ත් 10 ත් අතර කාලයක් කතා කල බවත්, තමා එය දුටු නමුත්
තමා ඔුන්ත කතා කල ස්ථානකය්ත ඉවත්ව සිය බැවි්ත කතා කල කද්වේ
තමාට කනොඇසුනු බවත් බිමේ රුනා්තදුකේ ස්ථාවරයයි. එකස,නේ 1 චූදිත
සහ පැමිණිලිකරු අතර ඒ අවස්ථාකේ සිදුවූ

කතාබකහ, අ්තතර් තය

පිලිබඳව පුද් ලික දැනුමක් බිමේ රුනා්තදුට නැත. ඒ අනුව ඒ අවස්ථාකේ
1 චූදිතක ්ත පැමිණිලිකරුට කිසියේ තර්ජානයක් එේල වූකේ නේ ඒ
පිලිබඳව බිමේ රුනා්තදු කනොදනී. තවද එදින 1 චූදිත පැමිණිලිකරුකේ
කාර්යාලය අසලට පැමිණීමට මද කේලාවකට කපර 1 චුදිත සහ
පැමිණිලිකරු අතර දුරකථන සංවාදයක්

සිදුවූ බවත්, එහිදී 1 චූදිත

පැමිණිලිකරුට තර්ජානය කල බවත් පැමිණිලිකරුකේ ස්ථාවරයයි. එය 1
චූදිත සහ පැමිණිලිකරු අතර සිදුවූ පුද් ලික දුරකථන සංවාදයක් බැවි්ත
එහි අ්තතර් තය පිලිබඳවද පුද් ලික දැනුමක් බිමේ රුනා්තදුට නැත. ඒ
අනුව එම දුරකථන සංවාදය තුලදී 1 චූදිතක ්ත පැමිණිලිකරුට යේ
තර්ජානයක් එේලවූකේ නේ ඒ පිලිබඳවද බිමේ රුනා්තදු කනොදනී.
1 චූදිතකේ නිල නිවකස,දී පැමිණිලිකරු කපොකරෝතදු කනෝට්ටු අත්ස්ත
කල අවස්ථාකේ කිසිදු තර්ජානයක් කනොතිබූ බව බිමේ රුනා්තදු හරස්
රුශ්නවලට පිලිතුරු කදමි්ත පවසා ඇත. මා ඉහත සඳහ්ත කල ආකාරයට
2015.05.29

දින පැමිණිලිකරුකේ

කාර්යාලය අසලදී 1 චූදිත සහ

පැමිණිලිකරු අතර සිදුවූ කතාබහ බිමේ රුනා්තදුට ඇසී නැති අතර එදිනම
ඊට කපර 1 චූදිත සහ පැමිණිලිකරු අතර සිදුවූ දුරකථන සංවාදය පිලිබඳව

31

පුද් ලික දැනුමක්ද ඔහුට නැත. එබැවි්ත පැමිණිලිකරු

කපොකරෝතදු

කනෝට්ටු අත්ස්ත කල අවස්ථාකේ කිසිදු තර්ජානයක් කනොතිබූ බවට බිමේ
රුනා්තදු හරස් රුශ්නවලට පිලිතුරු කදමි්ත පැවසීම වි්රනහ කිරීකේදී ඉහත
කී සිද්ධිමය පසුබිම කිසිකස,ත්ම අමතක කනොකල යුතුය.
කමම නඩුකේ රුධාන විමර්ශන නිලධාරිණිය කලස ක්රි යාකර ඇත්කත්
කා.කපො.ප. ධේමිකාය. ඇය එවකට මූලය  අපරාධ කකොට්ඨාශයට
අනුයුක්තව කස,වය කල කපොලිස් පරීක්ෂකවරියකි. පැමිණිලිකරු විසි්ත
කමම සිද්ධිය සේබ්තධකය්ත මුලි්තම පැමිණිලි කර ඇත්කත් දුෂණ මර්ධන
කමිටු කේකේ කාර්යාලය කවතය. එම පැමිණිේල කපොලිස්පතිවරයා විසි්ත
මූලය  අපරාධ කකොට්ඨාශය කවත කයොමු කරන ලදුව මූලය  අපරාධ
කකොට්ඨාශය විමර්ශනය ආරේභ කර ඇත. ඒ කපොලිස්පතිවරයාකේ
නිකයෝ යක් මතය. පැමිණිලිකරු විසි්ත මුලි්තම දූෂණ මර්ධන කමිටු
කේකේ කාර්යාලය කවත පැමිණිලි

කලද

කමම නඩුකේ විමර්ශනය

පවත්වා ඇත්කත් කපොලිස්පතිවරයාකේ නිකයෝ යක් මත

කපොලිස්

නිලධාරී්ත විසිනි. ඒ අනුව කමම නඩුකේ විමර්ශනය අපරාධ නඩු විධාන
සං්රනහය පනකත් 11 වන පරිච්කේදකේ රුතිපාදන යටකත් නීතය ානුකූලව
පවත්වන ලද විමර්ශනයක් කලස සැලකිය යුතුය.
පැමිණිලිකරු විසි්ත මුලි්තම දූෂණ මර්ධන කමිටු කේකේ කාර්යාලය
කවත පැමිණිලි කිරීම සහ මූලය  අපරාධ කකොට්ඨාශය මගි්ත ( FCID )
කමම නඩුකේ විමර්ශනය පැවැත්වීම යේ ආකාරයකි්ත විත්තිකේ කදෝෂ
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දර්ශනයට ලක් වී ඇත. පැමිණිලිකරු විසි්ත කමම පැමිණිේල ඉදිරිපත් කර
ඇත්කත් එවකට බස්නාහිර පලාකත් රුධාන අමාතය වරයා වූ 1 චූදිතට,
ඔහුකේ බිරිඳට සහ තවත් තැනැත්තකුට එකරහිවය. පලාත් රුධාන අමාතය 
ධූරය වූ කලී සැලකිය යුතු බලයක් සහිත තනතුරක් බව අමතුකව්ත කිව
යුතු නැත. එව්ත බලයක් සහිත තැනැත්තකුක ්ත එේල වූ තර්ජානයක්
පිලිබඳව ඔහුට එකරහිව ක්රි යා කිරීකේදී සෑම තැනැත්කතක්ම කිසිදු
පැකිලීමකි්ත කතොරව ලඟම පිහිය කපොලිස් ස්ථානය කවත ක්ෂණිකව
ක ොස්

ඒ

සේබ්තධකය්ත

පැමිණිලි

කරනු

ඇතැයි

සැම

විටම

බලාකපොකරොත්තු විය කනොහැක. එය එක් එක් පුද් ලයාකේ මානසික
මට්ටම, දරා

ැනීකේ ශක්තිය සහ කවනත් අවස්ථානු ත කරුණු අනුව

එකිකනකාක ්ත කවනස් විය හැක. ඇත්කත්තම කමහිදී අධිකරණය විසි්ත
සලකා බැලිය යුත්කත් අදාල විමර්ශනය අපරාධ නඩු විධාන සං්රනහය
පනකත් රුතිපාදන වලට අනුකූලව නිසි පරිදි සිදුකර තිකබ්ද ය්තනයි. මා
මීට කපරද සඳහ්ත කල ආකාරයට කමම නඩුකේ විමර්ශනය අපරාධ නඩු
විධාන සං්රනහය පනකත් රුතිපාදන වලට අනුකූලව

සිදුකර ඇති බව

පැහැදිලිය. තවද එම විමර්ශනකේදී අනාවරණය වූ කරුණු සැලකිේලට
ක න

චූදිතය්තට

එකරහිව මහාධිකරණය ඉදිරිකේ නඩු පැවරීමට

රුමාණවත් සාක්ෂි ඇති බව තීරණය කර ඇත්කත් නීතිපතිවරයා විසිනි. ඒ
අනුව එමගි්ත චූදිතය්තට කිසිදු අ තියක් සිදුවී ඇති බවක්
කනොකපක්ත.

මා හට
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මම දැ්ත 1 චූදිත විත්තිකූඩුකේ සිට කල රුකාශය විශ්කේෂණය කරමි.
ඔහු විත්තිකුඩුකේ සිට කල රුකාශකේ අ්තතර් තය මා මීට

කපර

විස්තරාත්මකව සඳහ්ත කර ඇත. ඔහුකේ ස්ථාවරය ව්තක්ත අදාල ඉ කේ
බස්නාහිර

පලාත්

සභාව

සඳහා

බ ා

සංකීර්ණයක්

ඉදිකිරීම

සේබ්තධකය්ත තමා සහ පැමිණිලිකරු අතර කිසිදු එකඟත්වයක් ඇති
කනොවූ බවත්, X 4

සහ

X 5 ලිපි

නිකුත් කරන ලද්කද් තමාකේ

කපෞද් ලික ලිපි ශීර්ෂවල බවත්ය. කකකස, නමුත් X 4 සහ X 5 ලිපිවල
අ්තතර් තය සලකා බැලීකේදී පැහැදිලිව කපනී ය්තක්ත

බ ා

සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීකේ එකඟත්වය එම ලිපි වලි්ත මැනවි්ත පිලිබිඹු වන
බවයි. නිදසුනක් කලස X 5 ලිපිකේ ඉදිකිරීමට අකේක්ෂිත

බ ා

සංකීර්ණකේ වර් අඩි රුමාණය, ක වීමට අකේක්ෂිත මාසික කුලිය සහ
එය ණනය කරන ආකාරය පවා විස්තරාත්මකව සඳහ්ත කර ඇත. තවද
එම ලිපි ශිර්ෂවල ඉහලි්තම රාජාය  ලාංඡනය, 1 චූදිතකේ නම, ඔහු දැරූ
රුධාන අමාතය  නිලය, ඊට අමතරව ඔහු අමාතය වරකයක් කලස ක්රි යාකල
නිලය්ත, ලිපිකේ කයොමු අංක සඳහා කව්ත කල නිශ්චිත ස්ථාන, 1 චූදිතකේ
රාජාකාරි ලිපිනය සහ එහි දුරකථන අංකය, ඔහු දරන නිලය්ත සහ
රාජාකාරි ලිපිනය අ ංගු නිල මුද්රංාව යනාදී කරුණු අ ංගු කේ. ඒ අනුව එම
ලිපි ශීර්ෂ

ඔහුකේ කපෞද් ලික ලිපි ශීර්ෂ කලස සැලකීකේ

කිසිදු

හැකියාවක් කනොමැති බව මාකේ අදහසයි. ඇත්කත්තම එම ලිපි ශීර්ෂ
රුධාන අමාතය  ධූරයට අදාල නිල ලිපි ශීර්ෂ බවට කිසිදු සැකයක් නැත.
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අකනක් අතට X 4 සහ X 5 ලිපි පිලිබඳව 1 චූදිත තවත් ස්ථාවරයක්
ක න ඇත. එනේ එම ලිපිවල සඳහ්ත ආකාරයට පලාත් සභාව සඳහා
බ ා සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම සේබ්තධකය්ත තමා සහ පැමිණිලිකරු
අතර කිසිදු එකඟත්වයක් කනොතිබූ බවත්, එම ලිපි තමා විසි්ත නිකුත්
කකේ අදාල ඉ ම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පැමිණිලිකරු ලබා ැනීමට
බලාකපොකරොත්තු වූ ණය මුදලක් ලබා ැනීම පහසු කරවීම පිණිස ඔහුට
කරන උදේවක් කලස බවත්ය. කවනත් ව න වලි්ත පවස්තක්ත නේ
පැමිණිලිකරුට කරන උදේවක් කලස 1 චූදිත විසි්ත රුධාන අමාතය  නිල
ලිපි ශීර්ෂය කයොදා නිමි්ත නිකුත් කර ඇත්කත් අසතය  කරුණු අ ංගු ලිපි
කදකකි. එකස,නේ එනයි්තම කපනී ය්තක්ත 1 චූදිත තමා දැරූ රුධාන
අමාතය  ධූරකේ බලතල සහ වරරුසාද අවභාවිතා කරමි්ත නැතකහොත්
අයුතු කලස පාවිච්චි කරමි්ත ක්රි යාකර ඇති බවයි.
3 චූදිතකේ දැ්තවීම මත තම බිරිඳ අදාල ඉ ම සඳහා රුපියේ මිලියන 5
ක මුදලක් ආකයෝජානය කල බව 1 චූදිත පවසා ඇත. කකකස, නමුත් එම
මුදල පැමිණිලිකරු කවත ලබා දු්ත බව ඔහු කිසිදු අවස්ථාවක නිශ්චිතව
රුකාශ කර නැත. එම මුදල “ආකයෝජානය කිරීම” ය්තකන්ත ඔහු අදහස්
කකේ එම මුදල 3 චූදිතට ලබාදීමද නැතකහොත් පැමිණිලිකරුට ලබාදීමද
ය්තන පවා පැහැදිලි නැත. ඔහු එක් අවස්ථාවක රුකාශ කර ඇත්කත් එම
මුදල ආකයෝජානය කිරීමට “ අපි එකඟතාවය දු්තනා” යනුකවනි. කමම
මුදල පැමිණිලිකරුට ලබා දු්තක්ත නේ ඒ බව පැහැදිලිව සහ නිශ්චිතව
පැවසීමට 1 චූදිතට තිබූ අපහසුතාවය කුමක්ද?. අකනක් අතට කමම මුදල
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සඳහා යේ තහුනරු කිරීමක් අවශය  බව 1 චූදිත විසි්ත පවසා ඇත්කත්ද 3
චුදිතට මිස පැමිණිලිකරුට කනොකේ. එම මුදල පැමිණිලිකරුට ලබා
දු්තක්ත නේ ඒ සඳහා වූ තහුනරු කිරීම ඔහුක ්තම ලබා ැනීමට 1 චූදිතට
තිබූ බාධාව කුමක්ද?. තම්ත විසි්ත ආකයෝජානය කල මුදල සඳහා තහුනරු
කිරීමක් කලස අවකබෝධතා ගිවිසුමක්

සකස් කල බව 1 චූදිතකේ

ස්ථාවරයයි. කමහිදී අවකබෝධතා ගිවිසුම කලස 1 චූදිත අදහස් කර ඇත්කත්
X 3 (අ) අවකබෝධතා ගිවිසුම බවට සැකයක් නැත. කකකස, නමුත් එකී
අවකබෝධතා ගිවිසුකේ එව්ත ආකයෝජානයක් පිලිබඳව කිසිවක් සඳහ්ත
කනොකේ. තවද තම්ත ආකයෝජානය කල මුදල සඳහා යේ තහුනරු කිරීමක්
ලබා ැනීමට විකශ,ෂ උන්තදුවක් දැක්වූ 1 චුදිත ඒ සඳහා අවම වශකය්ත
කුවිතා්තසියක් පවා ලබා කනො ැනීම පුදුමසහ තය. ඉහත කරුණු
සමස්තයක් කලස සැලකීකේදී කපනී ය්තක්ත අදාල ඉ ම සඳහා රුපියේ
මිලියන 5 ක් ආකයෝජානය කිරීම සේබ්තධකය්ත 1 චූදිත අසතය  පැවසීමක්
කහෝ සතය  කරුණු වස්ත කිරීමක් සිදුකර ඇති බවයි.
පැමිණිලිකරු මුදේ ක වීම ම

හරින බව යේ අවස්ථාවක තමාට

වැටහුන බවත්, ඉ්ත පසුව කපොකරෝතදු කනෝට්ටු අත්ස්ත කිරීම සඳහා
පැමිකණන කලස තමා ඔහුට දැ්තවූ බවත්,

ඔහු එය දින කිහිපයක්ම

ම හරින ලද බවත්, එක් දිනක ඔහු තම නිවසට පැමිණ කපොකරෝතදු
කනෝට්ටුවලට අත්ස්ත කල බවත් 1 චුදිත රුකාශ කර ඇත. කකකස, නමුත්
2015.05.29 දින 1 චූදිත විසි්ත පැමිණිලිකරුට තර්ජානාත්මක දුරකථන
ඇමතුමක් දු්ත බවට සහ එදිනම ඔහු පැමිණිලිකරුකේ කාර්යාලය අසලට
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පැමිණ පැමිණිලිකරුට තර්ජානය කල බවට වූ පැමිණිේකේ පැහැදිලි
ස්ථාවරය

සේබ්තධකය්ත 1 චූදිත සේපූර්ණකය්තම නිහඬය. ඒ

සේබ්තධකය්ත හුදු රුතික්කෂ,ප කිරීමක් පවා කිරීමට 1 චූදිත අකපොකහොසත්
වී ඇත. එම දුරකථන ඇමතුම පය ත කරන ලද සංයුක්ත තැයය සහ එහි
අ්තතර් තය ඇතුලත් මුද්රි ත පිටපත පවා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර
තිබියදී 1 චූදිත සිය විත්තිකූඩුකේ සිට කල රුකාශකේ ඒ සේබ්තධකය්ත
සේපූර්ණකය්තම නිහඬව සිටීම පුදුමසහ ත බව මාකේ අදහසයි. 1 චූදිත
එව්ත හුදු රුතික්කෂ,ප කිරීමක් පවා කනොකකේ ඒ සේබ්තධකය්ත ඉදිරිපත්
වූ පැමිණිලිකේ සාක්ෂිවල කාවදින සුලු ස්වභාවය අනුව එය රුතික්කෂ,ප
කිරීකේ රුාකයෝගික හැකියාවක් ඔහුට කනොතිබූ නිසාද?. කමව්ත පසුබිමක්
තුල තමා

පැමිණිලිකරුට කිසිදු තර්ජානයක්

කනොකල බවට 1 චූදිත

කපොදුකේ කර ඇති රුකාශය කකකස, කහෝ ක ෝදනාවලි්ත

ැලවීම සඳහා

කල හුදු රුකාශයක් පමණක් මිස සතය යක් කලස මා හට පිලි ත
කනොහැක.
ඉහත වි්රනහ කරන ලද කරුණු අනුව 1 චූදිත විත්තිකූඩුකේ සිට කල
රුකාශය අසතය  කලස සලකා රුතික්කෂ,ප කරමි.
මීලඟට 2 චූදිත විත්තිකුඩුකේ සිට කල රුකාශය සලකා බලමි. එහි
හරය මා විසි්ත මීට කපර සඳහ්ත කර ඇත. 3 චූදිතකේ ඉේලීම මත අදාල
ඉ ම සඳහා රුපියේ මිලියන 5 ක මුදලක් ආකයෝජානය කල බවත්, තම
පුනකේ වය ාපාරයක් වූ ඉ්තධන පිරුනේහේ වය ාපාරයට අදාල ගිණුකම්ත
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රුපියේ මිලියන 10 ක් ලබාක න එම මුදකල්ත රුපියේ මිලියන 5 ක
මුදලක් ඒ සඳහා ආකයෝජානය කල බවත් 2 චූදිත පවසා ඇත. එකහත් එම
මුදල පැමිණිලිකරු කවත ලබා දු්ත බව ඇය කිසිදු අවස්ථාවක නිශ්චිතව
රුකාශ කර

නැත. එම මුදල ලබා දු්තක්ත 3 චූදිතටද නැතකහොත්

පැමිණිලිකරුටද ය්තන පවා

පැහැදිලි නැත. එම මුදල ඇය විසි්ත

පැමිණිලිකරු කවත ලබා දු්ත

බවට පැමිණිලිකරුක ්ත හරස් රුශ්න

ඇසීකේදී විත්තිය විසි්ත කයෝජානාවක් කර තිබියදී පවා ඒ සේබ්තධකය්ත
ඇය නිහඬය. එම මුදල පැමිණිලිකරු කවත ලබා දු්තක්ත නේ ඒ බව
නිශ්චිතව පැවසීමට 2 චූදිතට තිබූ අපහසුතාවය කුමක්ද?. ඒ අනුව කපනී
ය්තක්ත කමම මුදේ අකයෝජානය සේබ්තධකය්ත 2 චුදිත සතය  කරුණු
වස්ත කිරීමට උත්සාහ දරා ඇති බවයි.
2 චූදිත විත්තිකූඩුකේ සිට කල රුකාශකේ සඳහ්ත කර ඇති අකනකුත්
කරුණු සියේලක්ම පාකහ, පැමිණිේකේ නඩුකව්ත අනාවරණය වන
කරුණු සම කබොකහෝ කසයි්ත සැසකඳන බව කපක්ත.
ඉහත කරුණු අනුව 2 චූදිත විත්තිකූඩුකේ සිට කල රුකාශය මගි්ත
පැමිණිේකේ නඩුව කකකරහි කිසිදු සාධාරණ සැකයක් ඇති කනොවන බව
තීරණය කරමි.
1, 2 චූදිතය්ත කවනුකව්ත කැඳවන ලද නුව්ත රාජාපක්ෂ නැමති
සාක්ෂිකරුකේ සාක්ෂිකය්ත අනාවරණය

ව්තක්ත 1, 2 චූදිතය්ත

අධය ක්ෂකවරු්ත කලස ක්රි යා කරන සමා මක ගිණුමකි්ත 2014.01.13
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දින ක ක්පතක් මගි්ත රුපියේ මිලියන 10 ක මුදලක් ආපසු ලබාක න
ඇති බවයි. එමගි්ත විත්තිය කමම අධිකරණයට ඒත්තු ැ්තවීමට උත්සාහ
දරන ලද්කද් එකස, ආපසු ලබා ත් මුදලි්ත රුපියේ මිලියන 5 ක් අදාල
ඉ ම සඳහා ආකයෝජානය කල බවයි. එකහත් කමම සාක්ෂිකරුකේ
සාක්ෂිකය්ත ඒ බව කිසිකස,ත්ම තහුනරු කනොකේ. ආදල මුදල ආපසු ලබා
ත්කත් චූදිතකයක් විසි්තද නැතකහොත් කවනත් තැනැත්කතක් විසි්තද යන
කරුණ පවා එම සාක්ෂිකය්ත අනාවරණය කනොකේ. අකනක් අතට එම
මුදල ඉ ම සඳහා ආකයෝජානය කකේද නැතකහොත් කවනත් කටයුත්තක්
සඳහා කයදවූකේද යන කරුණද අනාවරණය කනොකේ. ඒ අනුව කමම
සාක්ෂිකරු කැඳවීම මගි්ත විත්තියට කිසිදු වාසියක් අත්වී කනොමැති අතර
එම සාක්ෂිකය්ත පැමිණිේකේ නඩුව කකකරහි කිසිදු සාධාරණ සැකයක්
ඇති කනොකේ.

ඉහත විශ්කේෂිත කරුණු අනුව පැමිණිලිකරු සහ පැමිණිේකේ
අකනකුත් සාක්ෂිකරුව්ත සතය  රුකාශ කරන විශ්වසනීය සාක්ෂිකරුව්ත
බව තීරණය කරමි. 1 චූදිත විත්තිකූඩුකේ සිට කල රුකාශය අසතය  කලස
සලකා කේ වන විට මා විසි්ත රුතික්කෂ,ප කර ඇත. 2 චූදිත විත්තිකූඩුකේ
සිට කල රුකාශය මගි්ත පැමිණිේකේ නඩුව කකකරහි කිසිදු සාධාරණ
සැකයක් ඇති කනොවන බවට මා නි මනයකට එලඹ ඇත. විත්තිය
කවනුකව්ත කැඳවන ලද සාක්ෂිකරුකේ සාක්ෂිය මගි්තද පැමිණිේකේ
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නඩුව කකකරහි සාධාරණ සැකයක් ඇති කනොවන බවට මා නි මනයකට
එලඹ ඇත.

බකල්ත ලබා ැනීකේ ක ෝදනාවකදී පැමිණිේල විසි්ත ඔේපු කල යුතු අං
බකල්ත ලබා

ැනීකේ වරද ද්ඩ

නීති සං්රනහකේ 372 ව ්තතිකේ

විස්තර කර ඇත. ඒ අනුව කමම නඩුකේ සිද්ධිමය කරුණු අනුසාරකය්ත
සැලකීකේදී පැමිණිේල විසි්ත ඔේපු කල යුතු අං පහත පරිදි දැක්විය හැක.
1. පැමිණිලිකරුට යේ පාඩු කිරීකේ බියක් ඕනෑකමි්තම ඇතිකර වීකම්ත
2. ක ක්පත් කහෝ කපොකරෝතදු කනෝට්ටු චූදිතයකුට දීම සඳහා
3. පැමිණිලිකරු වංක කලස කපලඹවීම
කමහි “පාඩු කිරීකේ ” ය්තකනහි “පාඩුව ”යනුකව්ත අදහස් කර්තක්ත
කායික වශකය්ත, මානසික වශකය්ත, කීර්තියට කහෝ කද්පලවලට නීති
විකරෝධීව සිදුකරනු ලබන යේ පී ාවකි. කේ සේබ්තධකය්ත ද්ඩ

නීති

සං්රනහකේ 43 ව ්තතිය අදාල කේ.
“වංක කලස” යනුකව්ත අදහස් ව්තක්ත චූදිතයකුට අයුතු ලාභයක් කහෝ
පැමිණිලිකරුට අයුතු අලාභයක් කරවන අදහසි්ත චූදිතකයක් යමක්
කිරීමයි. කේ සේබ්තධකය්ත ද්ඩ නීති සං්රනහකේ 22 ව ්තතිය අදාල කේ.
“අයුතු ලාභය ” යනුකව්ත අදහස් ව්තක්ත චූදිතයකුට නීතය ානුකූලව
හිමි නැති කද්පලක් නීති විකරෝධී මාර්
යේ කද්පලක් අයුතු කලස ලඟ තබා

වලි්ත ලබා

ැනීමයි. චූදිතකයක්

ැනීමද ඔහු අයුතු ලාභයක් ලැබීමක්
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කලස සලකනු ලැකබ්. “අයුතු අලාභය” යනුකව්ත අදහස් ව්තක්ත
පැමිණිලිකරුට නීතය ානුකූලව හිමි වූ කද්පලක් නීති විකරෝධී මාර් වලි්ත
නැති වීමයි. කේ සේබ්තධකය්ත ද්ඩ නීති සං්රනහකේ 21 ව ්තතිය වැද ත්
කේ.

වැඩිදුරටත්

සාක්ෂි

විශ්කේෂණය

මගි්ත

ක ෝදනා

සේබ්තධකය්ත

නි මනය්තට එලඹීම
මූලික වශකය්ත ඉහත කී බකල්ත ලබා

ැනීකේ ක ෝදනාකේ අං ,

කුම්තත්රදණය කිරීකේ ක ෝදනාවක ස්වභාවය සහ අනුබල දීකේ ක ෝදනාවක
ස්වභාවය මනකස, රඳවාක න වැඩිදුරටත් සාක්ෂි විශ්කේෂණය කරමි්ත
ක ෝදනා සේබ්තධකය්ත සුදුසු නි මනය්තට එලඹීමට බලාකපොකරොත්තු
කවමි. කමහිදී ඉදිරිපත් වී ඇති සාක්ෂි සැලකිේකල්ත සහ සුපරික්ෂාකාරී
කලස විශ්කේෂණය කරමි්ත පැමිණිේල විසි්ත නිශ්චිතව ඔේපු කර ඇති
කරුණු පැහැදිලිව හඳුනා ත යුතුය. ඉ්ත අනතුරුව එකලස ඔේපු කර ඇති
කරුණු පදනේ කර නිමි්ත සුදුසු අනුමිතිය්තට එලඹිය යුතුය.
චූදිතය්තට එකරහිව න ා ඇති ක ෝදනා සලකා බැලීකේදී කපනී
ය්තක්ත කමම නඩුකේ සිද්ධි දාමය තුල රුධාන වශකය්ත අවස්ථා තුනක්
හඳුනා ත හැකි බවයි. ඒවා පහත පරිදි කේ.
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1. කමහි මි්ත මතු “පලමු අවස්ථාව” කලස හඳු්තවනු ලබන 2015.04.10
දින කහෝ ඊට ආස්තන දිනකදී ක ක්පත් 11 ක් ( X 6 සිට

X 16 )

සේබ්තධකය්ත වූ 1 සිට 7 දක්වා ක ෝදනා.
2. කමහි මි්ත මතු “කදවන අවස්ථාව ” කලස හඳු්තවනු ලබන 2015.05.07
දින කහෝ ඊට ආස්තන දිනකදී ක ක්පත් 8 ක් ( X 18 සිට X 25 )
සේබ්තධකය්ත වූ 8 සිට 11 දක්වා ක ෝදනා.
3. කමහි මි්ත මතු “කතවන අවස්ථාව” කලස හඳු්තවනු ලබන
2015.06.02 දින කහෝ ඊට ආස්තන දිනකදී කපොකරෝතදු කනෝට්ටු 5 ක්
( X 26 සිට X 30 ) සේබ්තධකය්ත වූ 12 සිට 15 දක්වා ක ෝදනා.

මම දැ්ත පලමු අවස්ථාකේ ක ක්පත් 11 ක් සේබ්තධකය්ත වූ
ක ෝදනා පිලිබඳව වැඩිදුරටත් සලකා බලමි. පැමිණිලිකරු විසි්ත එම
ක ක්පත් ලබා දී ඇත්කත් 2015.04.10 දිනය. ඒ 1 චුදිතකේ නිල
නිවකස,දීය. ඒ අවස්ථාකේ 1 චුදිත සුහදව කතා කල බව පැමිණිලිකරු
පවසා ඇත. ඒ අවස්ථාකේදී කහෝ ඊට කපර පැමිණිලිකරුට කිසිදු
චූදිතයකුක ්ත තර්ජානයක් කහෝ බිය
වලි්ත අනාවරණය කනොකේ.

ැ්තවීමක් සිදුවූ බවක් සාක්ෂි

එකස,නේ 1 සිට 7 දක්වා ක ෝදනා

සාධාරණ සැකකය්ත ඔබ්බට ඔේපු කිරීමට පැමිණිේල අකපොකහොසත්
වී ඇත.
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මීලඟට කදවන අවස්ථාකේ ක ක්පත් 8 ක් සේබ්තධකය්ත වූ
ක ෝදනා පිලිබඳව වැඩිදුරටත් සලකා බලමි. පැමිණිලිකරු විසි්ත එම
ක ක්පත් බිමේ රුනා්තදු මගි්ත 1 චූදිතකේ නිල නිවස කවත යවා
ඇත්කත් 2015.05.07 දිනය. ඒ පැමිණිලිකරු සහ 1 චූදිත අතර ඊට
කපර පැවති සාකච්ඡාවකදී ඇතිවූ එකඟත්වයක් මතය.

ඉහත කී

සාකච්ඡාවට කපර

දුරකථන

පැමිණිලිකරු සහ 1 චූදිත අතර

සංවාදයක්ද සිදුවී ඇති අතර එය සුහදශීලී කලස සිදුවූවකි. 2015.05.07
දින කහෝ ඊට කපරද පැමිණිලිකරුට කිසිදු චූදිතයකුක ්ත තර්ජානයක්
කහෝ බිය ැ්තවීමක් සිදුවූ බවක් සාක්ෂි වලි්ත අනාවරණය කනොකේ.
එකස,නේ 8 සිට 11 දක්වා ක ෝදනාද සාධාරණ සැකකයක් ඔබ්බට ඔේපු
කිරීමට පැමිණිේල අකපොකහොසත් වී ඇත.
මීලඟට කතවන අවස්ථාව පිලිබඳව වැඩිදුරටත් සලකා බලමි. ඒ
කපොකරෝතදු කනෝට්ටු 5 ක් සේබ්තධකය්ත වූ ක ෝදනාය. පැමිණිලිකරු
විසි්ත කපොකරෝතදු කනෝට්ටු අත්ස්ත කර ඇත්කත් 2015.06.02 දින 1
චුදිතකේ නිවකස,දීය. එදින තම නිවසට පැමිණ තමා හමුවන කලස 1
චූදිත විසි්ත පැමිණිලිකරුට දුරකථනකය්ත ද්තවා ඇත. පැමිණිලිකරු
විසි්ත ඒ අවස්ථාකේ අත්ස්ත කර ඇත්කත් ඒ වන විට ලියා සකස් කර
තිබූ කපොකරෝතදු කනෝට්ටු පහකි.
ඉහත කී කතවන අවස්ථාවට කපර කමම සමස්ත සිද්ධි දාමකේ
උච් තම අවස්ථාව කලස හඳුනා ත හැකි සිදුවීම සිදුවී ඇත. එනේ
2015.05.29 දින 1 චූදිත විසි්ත පැමිණිලිකරු කවත දු්ත තර්ජානාත්මක
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දුරකථන ඇමතුම සහ එදිනම 1 චූදිත

පිටකකෝට්කට් පිහිය

පැමිණිලිකරුකේ කාර්යාලය අසලට පැමිණ පැමිණිලිකරුට තර්ජානය
කිරීමයි. 1 චූදිත එදින දුරකථනකය්ත පැමිණිලිකරුට තර්ජානය කර
ඇත්කත්

සවස 3.55 (පැය 15.55) ටය. ඒ 1 චූදිතකේ ජාං ම

දුරකථනකය්ත පැමිණිලිකරුකේ ජාං ම දුරකථනය කවත ඇමතුමක්
ලබා

ැනීකමනි. එහිදී 1 චූදිත පැමිණිලිකරුට තර්ජානාත්මකව පවසා

ඇත්කත් පැමිණිලිකරුට පැමිණීමට කනොහැකි ුනවත් තමාකේ වැකඩ්
කර ැනීම සඳහා තමා පැමිණිලිකරු හමුවීමට පැමිකණන බවත්, තමා
නරක මිනිහා කර කනො ්තනා කලසත්,

පලමුව තමාකේ රුශ්නය

විසඳන කලසත්ය. කමහිදී 1 චූදිත විසි්ත “අේමට හුකකෝ ්තන” යන
අසභය  ව න භාවිත කර ඇති අතර “තමුකස” යනුකව්තද පැමිණිලිකරු
අමතා ඇත. කමම දුරකථන ඇමතුකේදී සඳහ්ත කල ආකාරයට එදිනම
1 චූදිත පැමිණිලිකරු හමුවීම සඳහා ඔහුකේ කාර්යාලය අසලට ක ොස්
ඇත. ඒ සවස 5.00 ට 5.30 ට පමණය. ඒ අවස්ථාකේදීද 1 චූදිත
ඔහුකේ වාහනය අසලට පැමිණිලිකරු කැඳවා නැවත පැමිණිලිකරුට
තර්ජානය කර ඇත. ඒ “මාත් එක්ක දඟල්තන එ්තන එපා. මකේ හැය
තමුකස ද්තනවක්ත. (අසභය  ව න කිහිපයක්). අද දවස ඇතුලත මකේ
රුශ්ක්ත විසඳනවා. නැත්නේ තමුකස මම වැරදි මිනිහා කිය්තන එපා”
යනුකවනි. ඉහත සඳහ්ත කල තර්ජානාත්මක රුකාශය්ත තමාට
ශාරීරික කහෝ මානසික හානියක් සිදුවිය හැකි බවට ඕනෑම සාධාරණ
පුද් ලකයක් නිතැනිත්ම බියට පත්වන ආකාරකේ රුකාශය්ත බව
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අමුතුකව්ත කිව යුතු නැත.

කමව්ත තර්ජානාත්මක රුකාශය්තහි

අනිවාර්ය රුතිළුලය ව්තක්ත සමාජාකේ ජීවත්වන ඕනෑම

සාමානය 

සාධාරණ පුරවැසියකුකේ මනස තුල බියක් ඇති වීමයි. පැමිණිලිකරුට
පාඩු කිරීකේ බියක් ඇතිවන ආකාරකය්ත

1 චූදිත විසි්ත ඔහුට

තර්ජානය කර ඇති බව ඉහත කරුණු අනුව පැහැදිලිය.
ඉහත කී දුරකථන ඇමතුම සහ 1 චූදිත පැමිණිලිකරුකේ
කාර්යාලය අසලට යාම

පැමිණිලිකරුක ්ත හරස් රුශ්න ඇසීකේදී

විත්තිය විසි්ත නිශ්චිතව අභිකයෝ යට ලක් කිරීමක් පවා සිදු කර නැත.
අකනක් අතට 1 චූදිත විත්තිකූඩුකේ සිට කල රුකාශකේද ඔහු ඒ
සේබ්තධකය්ත කිසිවක් රුකාශ කර නැත. ඇත්කත්තම ඔහු ඒ
සේබ්තධකය්ත හුදු රුතික්කෂ,ප කිරීමක් පවා කිරීමට අකපොකහොසත් වී
ඇති අතර ඒ සේබ්තධකය්ත ඔහු සේපූර්ණකය්තම නිහඬය.
නඩුකේ කරුණු සමස්තයක් කලස සැලකීකේදී පැහැදිලිව කපනී
ය්තක්ත පැමිණිලිකරු විසි්ත 2015.06.02 දින 1 චූදිතකේ නිවකස,දී
කපොකරෝතදු කනෝට්ටු අත්ස්ත කර ඇත්කත් ඔහුට 2015.05.29 දින
එේල වූ ඉහත කී තර්ජානකේ සෘජු රුතිළුලයක් කලස බවයි. ඒ
අවස්ථාකේ කපොකරෝතදු කනෝට්ටු අත්ස්ත කරන කලස පැමිණිලිකරුට
ද්තවා ඇත්කත් 1 චූදිත විසිනි. පැමිණිලිකරු ඊට අවනත කවමි්ත
කපොකරෝතදු කනෝට්ටු අත්ස්ත කර ඇත. ඉහත කී තර්ජානය කහ,තුකකොට
ක න ඒ වන විට පැමිණිලිකරු බියට පත්ව සිය බවට කිසිදු සැකයක්
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කනොමැති බව
මනාව කපක්ත.

සිද්ධි දාමය සැලකිේකල්ත විශ්කේෂණය කිරීකේදී
තවද ඒ අවස්ථාකේ 1 චූදිතකේ නියමය අනුව

කපොකරෝතදු කනෝට්ටු අත්ස්ත කිරීම හැර කවනත් කිසිදු විකේපයක්
කනොමැති තත්වයට පැමිණිලිකරු පත්ව සිය බවද පැහැදිලිව කපක්ත.
කමම තර්ජානය පැමිණිලිකරු කවත එේල වූකේ එවකට බස්නාහිර
පලාකත් රුධාන අමාතය වරයාක නි. තවද කමම තර්ජානය

රුධාන

අමාතය  ධූරය වැනි සැලකිය යුතු රාජාය  සහ කද්ශපාලන බලයක් සහිත
නිලයක් දරණ තැනැත්තකුක ්ත අසභය  ව නද සම
ස්වරයකි්ත එේල වූවක් බව

තර්ජානාත්මක

කිසිකස,ත්ම අමතක කල කනොහැක.

ඇත්කත්තම 1 චූදිත තමා දැරූ නිලය තුල

ැබ්ව තිබූ බලය

තර්ජානාත්මක කලස පැමිණිලිකරු කවත මුදාහරිමි්ත ඔහු බියට පත්කර
ඇති බව පැහැදිලිය.

තර්ජානාත්මක දුරකථන ඇමතුකම්ත පසුව 1

චූදිත පැමිණිලිකරුකේ කාර්යාලය අසලට පුද් ලිකවම පැමිණ නැවත
ඔහුට තර්ජානය කිරීම මගි්ත තර්ජානකේ රුබලත්වය ව ාත් තී්ර1 වී ඇති
බව මට කපක්ත.
කමහිදී සලකා බැලිය යුතු තවත් කරුණක් ඇත. එනේ අදාල
අවස්ථාකේ 1 චූදිත වංක කලස ක්රි යා කර තිකබ්ද ය්තනයි. එය බකල්ත
ලබා

ැනීකේ වරකද් අනිවාර්ය අං යකි.
කේ සේබ්තධකය්ත නි මනයකට එලඹීකේදී

ක ෝදනාවලට පසුබිම සැකසූ

කමම නඩුකේ

නුකදනුකේ ස්වභාවය කකකරහි

අවධානය කයොමු කල යුතුය. කමම තී්තදුකේ මීට කපර සඳහ්ත කර ඇති
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ආකාරයට 2015.04.07 දින පැමිණිලිකරු විසි්ත අදාල ඉ ම රුපියේ
මිලියන 204.8 ක පමණ මුදලකට විකුණන ලදී. ඒ චූදිතය්තකේද
එකඟත්වය ඇතිවය.

2014.01.17 දිනැති

අවකබෝධතා ගිවිසුකේ

එකඟත්වය්ත අනුව ඉ කම්ත ලැකබන ලාභකය්ත 14 %ක් 2 චූදිතට
හිමිවන අතර 17% ක්

3 චූදිතකේ බිරිඳට හිමිකේ. අවකබෝධතා

ගිවිසුකේ කේ අයුරි්ත සඳහ්ත ුනවද කමම සිද්ධි මාලාකේ මුේ කාලය
තුල කබොකහෝ අවස්ථාව්තහිදී 1, 2, 3 චූදිතය්ත එක් ඒකකයක් කලස
ක්රි යා කර ඇති බව කපක්ත.
ඉහත කී 14% ක් වූ රුතිශතය අනුව 2 චූදිතට හිමිවිය යුතු මුදල
දල වශකය්ත රුපියේ මිලියන 28.7 ක් පමණ කේ. 3 චූදිතට (ඔහුකේ
බිරිඳට) හිමිවිය යුතු මුදල දල වශකය්ත රුපියේ මිලියන 34.8 ක්
පමණ කේ. ඒ අනුව 2, 3 චූදිතය්තට හිමිවිය යුතු සේපූර්ණ මුදල දල
වශකය්ත රුපියේ මිලියන 64 ක් පමණ කේ. පලමු අවස්ථාකේ 2, 3
චූදිතය්තකේ නේ වලට ලියන ලද ක ක්පත් 11 හි
වයනාකම රුපියේ මිලියන 64 ක් වූකේ

සේපූර්ණ

එම පදනම මත බව

පැහැදිලිය.
ඉ්ත අනතුරුව පැමිණිලිකරු සහ 1 චූදිත අතර පැවති
සාකච්ඡාවකදී ඔුන්ත අතර කවනත් එකඟත්වයක් ඇතිවී ඇත. එනේ
මුලි්ත ලබා දු්ත ක ක්පත් අතුරි්ත චූදිතය්ත ඒ වන විට මුදේ කරක න
තිබූ රුපියේ මිලියන 8 ක මුදල සහ ඉ ම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා
පැමිණිලිකරු විසි්ත වියදේ කරන ලද මුදල අඩුකර රුපියේ මිලියන
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34 ක පමණ මුදලක් චූදිතය්ත කවත ක වීමටයි. ලාභය ණනය කල
යුත්කත් වියදේ අඩු කිරීකම්ත පසුව බව ඉහත කී අවකබෝධතා ගිවිසුකේද
සඳහ්ත කේ. කදවන අවස්ථාකේ 2, 3 චූදිතය්තකේ නේ වලට ලියන
ලද ක ක්පත් 8 හි සේපූර්ණ වයනාකම රුපියේ මිලියන 34 ක් පමණ
වූකේ එම පදනම මතය.
කදවන අවස්ථාකේ ක ක්පත් ලබා දීකේදී පැමිණිලිකරු සහ 1
චූදිත අතර ක ක්පත් සේබ්තධකය්ත යේ එකඟත්වයක් ඇතිවී තිබිණ.
එම එකඟත්වය වූකේ ඒ වන විට
ක ක්පත් පැමිණිලිකරු කවත

බැංකු ත කනොකර ඉතිරිව තිබූ

ආපසු ලබා දීමටයි. එකහත් 1 චූදිත

විසි්ත පැමිණිලිකරුට කිසිදු ක ක්පතක් කිසිදු අවස්ථාවක ආපසු ලබා
දී නැත. ඒ අනුව කපොකරෝතදු කනෝට්ටු අත්ස්ත කල 2015.06.02 දින
වන විට

2 චූදිතකේ නමට

ලියන ලද රුපියේ මිලියන 40.5 ක

වයනාකමි්ත යුත් ක ක්පත් 6 ක් ( X 6, X 7, X 8, X 18, X 19 සහ X
20 ) 1 චූදිත සතුව තිබිණ. එම ක ක්පත් අතුරි්ත ක ක්පත් තුනක්
දින රහිත ඒවා වූ අතර අකනක් ක ක්පත් තුන ඉදිරි දින ( 2015.06.02
දිනට පසු දිනය්ත ) කයොදා තිබූ ක ක්පත් විය. ඒ අනුව තමා කවත
උපරිම වශකය්ත රුපියේ මිලියන 34 ක් පමණක් ලැබීමට තිබියදී
රුපියේ මිලියන 40.5 ක වයනාකමකි්ත යුත් ක ක්පත් කිහිපයක්
තවදුරටත් රඳවා නිමි්ත රුපියේ මිලියන 25 ක වයනාකමකි්ත යුත්
කපොකරෝතදු කනෝට්ටු කිහිපයකට අත්ස්ත කිරීමට 1 චූදිත විසි්ත
පැමිණිලිකරු කපොලඹවා ඇත. කමහිදී තමාට ලැබීමට නියමිත මුදලට
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ව ා වැඩි වයනාකමක් සහිත ක ක්පත් තවදුරටත්
ැනීකම්ත සහ එකලස රඳවා

අයුතු කලස රඳවා

ැනීම කහ,තුකකොටක න තමාට ලබා

ැනීමට හිමිකමක් කනොමැති කපොකරෝතදු කනෝට්ටු කිහිපයක් ලබා
ැනීකම්ත 1 චූදිත අයුතු ලාභයක් ලබා ඇත.
අකනක් අතට යේ

ැටළුසහ ත තත්වයක් උද් ත ුනවකහොත්

එය සාකච්ඡා මාර් කය්ත සුහදශීලී කලස විසඳා ත යුතු බවට ඉහත
කී අවකබෝධතා ගිවිසුකේ කකෝතකද්සියක් මගි්ත සියළු පාර්ශවකරුව්ත
එකඟ වී ඇත. එකස,නේ කමව්ත
සාකච්ඡා

ැටළුවක් විසඳා ත යුතුව තිබුක්ඩ

මාර් කය්ත සුහදශීලී කලස මිස තර්ජානාත්මකව බියක්

ඇතිකරවීකම්ත කනොකේ. කමම

ැටළුව සුහදශීලී කලස විසඳා

ැනීමට

කනොහැකි වූකේ නේ 1 චූදිත විසි්ත කල යුතුව තිබුක්ඩ පැමිණලිකරුට
එකරහිව නීතිමය පියවර

ැනීමයි. එකහත් ඔහු ඒ අයුරි්ත ක්රි යාකර

නැත. ඒ අනුව ඔහු ක්රි යාකර

ඇත්කත් අදාල මුදල නීති විකරෝධී

මාර් යකි්ත ලබා ැනීමටයි. එයද අයුතු ලාභයකි.
නඩුකේ කරුණු

වැඩිදුරටත් විශ්කේෂණය කිරීකේදී

කමම

සිද්ධිකේ වැද ත් පැතික ක් නිරීක්ෂණය කේ. ඒ පිලිබඳව අවධානය
කයොමු කිරීම සුදුසු බව මට කපක්ත. අදාල ඉ ම පැමිණිලිකරු විසි්ත
මිලට ත් ඉ මක් වූ අතර එහි එකම අයිතිකරු වූකේ පැමිණිලිකරුය.
එම ඉ කේ කිසිදු නීතය ානුකූල අයිතියක් කිසිදු අවස්ථාවක චූදිතය්තට
තිබී නැත. ඒ අනුව 1 චූදිත ක්රි යාකර ඇත්කත් පැමිණිලිකරු ඔහු සතු
ඉ ම විකිණීකම්ත ලද මුදකල්ත කකොටසක් කකකස,

කහෝ ලබා
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ැනීමටයි. ඉහත කී අවකබෝධතා ගිවිසුකේ කුමක් සඳහ්ත ුනවද සතය 
වශකය්ත සිදුවී ඇත්කත් එය බව රුාකයෝගික බුද්ධිය කමකහයවමි්ත
සිදුවීේ මාලාව

කදස බැලීකේදී පැහැදිලිව

අවකබෝධතා ගිවිසුම
කේඛනයක්

චූදිතය්තකේ

කපක්ත. තවද කමම

අවශය තාවය

බව පැමිණිලිකරුකේ සාක්ෂිකය්ත

මත සකස් කල
අනාවරණය කේ.

අවකබෝධතා ගිවිසුම සකස් කකේ තමා විසි්ත 3 චූදිත මගි්ත කල
දැ්තවීම අනුව බව 1 චූදිත සිය විත්තිකූඩුකේ සිට කල රුකාශකේ පවා
සඳහ්ත කර ඇත. ඒ අනුව ඉ කේ භූමි රුමාණය පාර්ශවකරුව්ත
අතර කබදී යන ආකාරය

සේබ්තධකය්ත

අවකබෝධතා ගිවිසුකේ

සඳහ්ත කර ඇති රුතිශතය්ත නීතය ානුකූල පදනමක් මත කයොදන ලද
අ ය්ත කලස සැලකීම අසීරුය. මා ඉහත සඳහ්ත කල ආකාරයට
ඉ කේ

එකම නීතය ානුකූල අයිතිකරු

වූකේ

පැමිණිලිකරු

බව

කිසිවිකටකත් අමතක කනොකල යුතුය. ඇත්කත්තම කමහිදී 1 චූදිත
සිදුකර ඇත්කත් තමාට නීතය ානුකූලව හිමි නැති කදයක් නීති විකරෝධී
කලස ලබා ැනීමයි.
අකනක් අතට කමම ඉ ම සංවර්ධනය කිරීකම්ත කිසිදු ලාභයක්
ඉපයීමට කනොහැකි වූ අතර

පැමිණිලිකරු මුහුණ දී සිය මූලය මය

දුෂ්කරතා කහ,තුකකොටක න පලාත් සභාව සඳහා කයෝජිතව තිබූ බ ා
සංකීර්ණය ඉදිකිරීමටද
කිරීම සඳහා තම

ඔහු අකපොකහොසත් විය. ඉ ම සංවර්ධනය

බිරිඳ විසි්ත රුපියේ මිලියන 5 ක මුදලක්

ආකයෝජානය කල බව සතය යක් කලස පිලි ත්තද 1 චූදිත ක්රි යාකර
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ඇත්කත් පැමිණිලිකරුක ්ත ඊට ව ා කබකහවි්ත වැඩි මුදලක් ලබා
ැනීමටයි. අකනක් අතට ඒ වන විට ඔහු පැමිණිලිකරු විසි්ත ලබා
දු්ත රුපියේ මිලියන 5 ක ක ක්පතක් මුදේ කරක නද අවස්තය. ඒ
පැමිණිලිකරු විසි්ත 2015.04.10 දින ලබා දු්ත එදිනම මුදේ
කර ත් X 10 මුදේ ක ක්පතයි. කමම කකෝණකය්ත සිද්ධිය කදස
බලන විටද කපනී ය්තක්ත 1 චූදිත සිදුකර ඇත්කත්

තමාට

නීතය ානුකූලව හිමි නැති කදයක් නීති විකරෝධී කලස ලබා ැනීම බවයි.
ඉහත කරුණු අනුව තමා කවත කපොකරෝතදු කනෝට්ටු භාරදීමට
1 චූදිත විසි්ත පැමිණිලිකරු වංක කලස කපොලඹවා ඇති බව තීරණය
කරමි.
1 චූදිතකේ නිවකස,දී පැමිණිලිකරු විසි්ත කපොකරෝතදු කනෝට්ටු
අත්ස්ත කල අවස්ථාකේ 2 චූදිත නිවකස, කනොසිය අතර ඇය නිවසට
පැමිණ ඇත්කත් පැමිණිලිකරු නිවසි්ත පිටව යන අවස්ථාකේදීය. 3
චූදිත ඒ වන විට විකද්ශ තව සිය බව අනාවරණය කේ.
කපොකරෝතදු කනෝට්ටු සේබ්තධකය්ත වූ බකල්ත ලබා ැනීකේ
වරදට කුම්තත්රදණය

කිරීකේ ක ෝදනාව පිලිබඳව සලකා බැලීකේදී

කපනී ය්තක්ත ඒ සඳහා චූදිතය්ත එකඟ ුන බවට නැතකහොත් ඔුන්ත
අතර ඒ සඳහා එකඟත්වයක් තිබූ බවට නිශ්චිත සාක්ෂි ඉදිරිපත් වී
කනොමැති බවයි. එකස,නේ 12 ක ෝදනාව සාධාරණ සැකකය්ත ඔබ්බට
ඔේපු කිරීමට පැමිණිේල අකපොකහොසත් වී ඇත.
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කපොකරෝතදු කනෝට්ටු සේබ්තධකය්ත 2, 3 චූදිතය්තට එකරහිව
න ා ඇති අනුබල දීකේ ක ෝදනා සේබ්තධකය්ත සලකා බැලීකේදී
කපනී ය්තක්ත ඒ සේබ්තධකය්ත ඔුන්තට එකරහිව නිශ්චිත සාක්ෂි
ඉදිරිපත් වී කනොමැති බවයි. එකස,නේ 14, 15 ක ෝදනා

සාධාරණ

සැකකය්ත ඔබ්බට ඔේපු කිරීමට පැමිණිේල අකපොකහොසත් වී ඇත.

අවස්ත නි මනය
ඉහත කහ,තු අනුව 1 චූදිතට එකරහිව න ා ඇති 13 ක ෝදනාව
පැමිණිේල විසි්ත සාධාරණ සැකකය්ත ඔබ්බට ඔේපු කර ඇති බව
තීරණය කරමි. 1 චූදිතට එකරහිව න ා ඇති අකනක් ක ෝදනා සාධාරණ
සැකකය්ත ඔබ්බට ඔේපු කිරීමට පැමිණිේල අකපොකහොසත් වී ඇති බව
තීරණය කරමි.
2, 3 චූදිතය්තට එකරහිව න ා ඇති

කිසිදු ක ෝදනාවක්

සාධාරණ සැකකය්ත ඔබ්බට ඔේපු කිරීමට පැමිණිේල අකපොකහොසත් වී
ඇති බව තීරණය කරමි.
ඒ අනුව 1 චූදිත 1, 2, 5, 8, 9, 12 ක ෝදනාවලි්ත නිකදොස්
කරමි. 1 චූදිත 13 ක ෝදනාවට වරදකරු කරමි.
2 චූදිත 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14 ක ෝදනාවලි්ත නිකදොස් කරමි.
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3 චූදිත 1, 4, 7, 8, 11, 12, 15 ක ෝදනාවලි්ත නිකදොස් කරමි.

(මංජුල තිලකරත්න)
මහාධිකරණ විනිසුරු - කකොළඹ
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