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    ප්රලත්ති  ර්තෘතඅධධයක්ෂර                                                                              2021.04.03                                       

                                           විශේ මාධය නිශේදනයයි 

ශදිසි මරණ පරීක්ෂරලරුන්ශේ පුරප්පාඩු පිරවීමට ධයදුම්ප්ත රැදවීම වම්බන්ධශයන් වමාජය තුෂ 

ලැරදි මෘයක්ෂ ප්රචාාරය ිරරීමට තෘැම් ර්ඩාායම් ත්තවාශ රරන බල ශපී  ශස ව  තෘ.  

ඒ වම්බන්ධල පලි න නිලැරදි ෘ්තලය පැශැදිලි ිරරීම ශමම නිශේදනශේ ධරමුණයි. ධලුි න් ශදිසි 

මරණ පරීක්ෂර (මුව ලිම්) ෘනතුරක්ෂ ති  ිරරීමට සුදානමක්ෂ පලි න බලට ශසන යන ප්රචාාරශේ ිරසිදු 

වෘයෘාලයක්ෂ ශන මැි  ධෘර ඒ වම්බන්ධශයන් ධධිරරණ ධමාෘයාාංය විසින් ිරසිදු තීරණයක්ෂ ශසන 

ශන මැෘ.  

පුරප්පාඩු වී ති  ශදිසි මරණ පරීක්ෂරලරුන් ප්ත ිරරීම වම්බන්ධශයන් ිරසිදු ප්රි ප්ති මය 

තීරණයක්ෂ ශශෝ ශලන්ත නිශයෝසයක්ෂ ල්තෘමාන ධධිරරණ ධමාෘයලරයා විසින් නිුත්ත ශර ට 

ශන මැි  ධෘර සිදු වී ත්තශ්ත දැනට ව ථාපිෘ රර ති  ෘනතුරුල පුරප්පාඩු ති  ලන ධලව ථාලදී 

ශමශෘක්ෂ පැලි  වාමානය ්රියාපපාපාපාය යටශ්ත ධයදුම්ප්ත රැදලා පුරප්පාඩු පිරවීශම් වාමානය 

්රියාලලියක්ෂ පමණක්ෂ ශේ. 

2018 ල්තශේදී ශදිසි මරණ පරීක්ෂලරුන්ශේ රා්තයභාරය ලාා රා්තයක්ෂම ිරරීම වදශා එලරට සිපා 

ධධිරරණ ධමාෘයලියය විසින් ධධිරරණ ධමාෘයාාංශේ ධි ශ්තර ශ්රම්ලරශයුත යටශ්ත ප්ත රරන 

ද විශේඥ රමිටුශේ නි්තශේය ධනුල විවිධ සැටලු ශදුනා ශසන තෘ. පැය 24 ර රායක්ෂ තුෂදී 

මුව ලිම් ජනෘාලශේ භුමදාන රටයුතු සිදු රෂ යුතු බැවින්  මරණ පරීක්ෂරලරුන් රා්තයා රා 

සීමාලන් තුෂදී පමණක්ෂ රාජරාරී ිරරීම ශශේතුශලන් සැටලු මතුලන බල 2018 ල්තශේ දී ප්ත රරන 

ද එම රමිටුශේ නි්තශේයන් ධෘර විය. ඒ ධනුල 2018 ල්තශේ දී ප්ත රරන ද එම රමිටුල විසින් 

ශයෝජනා රර ි බුශ්ඩ බහු ලා්තගිර ප්රාශේීය බ ප්රශේ 88 ක්ෂ  වදශා බහුජන ල්තස නිශයෝජනය 

ලන පියදි ශදිසි මරණ පරීක්ෂරලරුන් ප්ත ිරරීම  ශයෝසය බලයි. 

ඒ ධනුල දැනට ව ථාපිෘ රර ති  ෘනතුරුල පුරප්පාඩු ති ලන ධලව ථාලදී  ශමශෘක්ෂ පැලි  

වාමානය ්රියාපපාපාපාය යටශ්ත පුරප්පාඩු පිරවීම ශැර ිරසිදු ෘනතුරක්ෂ ධලුි න් ති  ිරරීම ශශෝ ඒ 

වදශා නිශයෝසයක්ෂ නිුත්ත ිරරීමට ල්තෘමාන ධධිරරණ ධමාෘයලරයා විසින් පියලර ශසන ශන මැි  

බල ඉෘා ලසකීශමන් ධලධාරණය රර සිපාමි. 

 

 

 

චාමි විශේශවේරර  
මාධය ශ්රම් 
ධධිරරණ ධමාෘයාාංය 

நீதி  அமச்சு 
 

        MINISTRY OF JUSTICE 
 

 

 ධධිරරණ ධමාෘයාාංය 
 

ீயுர் நீதின்ம கட்டிடத்ததொகுதி 
தகொழும்பு 12 

 Superior Courts Complex, 
Colombo 12. 
 

 

උපරිමධිකරණ සංකීර්ණය 
කකොළඹ 12 
 

555 தபொல்தபட்டி 

ශටලිශම්් 

தயிதில் 

Tele 
Mails 

P.O. Box. 

ත.කප. 

ඉශක්ෂශරෝණිර 

ෘැපැ 

ின்அஞ்சல்    
E-mail 

 info@moj.gov.lk 

 

අධිකරණ  කේකම් 
நீதிச்தசயொரர் 

Secminjust 

Web Site: www.moj.gov.lk  

 

 

 

2323022 

2320785 
ෆක්ස අංකය 
தபக்ஸ் இய. 
Fax No. 

ප්රධා  

කර්යය 

அலுவயகம் 

Office 

දුරකථ ය 
ததொமயபபசி 
Telephone தபொது  

General  

secretary@moj.gov.lk 

 

 E-Mail:  

தசயொரர் 
කේකම් 

ෆක්ස අංකය 
தபக்ஸ் இய. 

 

Fax No. 

2449959 

2445447 
Secretary 

දුරකථ ය 
 ததொமயபபசி 
Telephone 

My Your No. 

ඔකේ අංකය 
உது. இய. 

Date 

දි ය   
ததததத 

 No. 

මකේ අංකය                                                      
எ எனது இய   
இய. 
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