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                                                     මාධ්ය නිවේදනයයි. 

ප්රවෘත්ති කර්තෘ  / අධ්යක්ෂක 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ උපගෙස් අනුව MV -X Press Pearl ගනෞකාගේ ඇති වු ගින්ගනන් ගමරටට 
සිදු වු බලපෑම හා හානිය සම්බන්ධගයන් සියලු කගෂ්ත්ර ආවරණය වන පරිදි වන්දි ලබා ගැනීම හා ඊට  
අොළ නනතික කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ගරු නීතිපතිතුමාට අවශ්ය සහාය ලබාදීම පිළබඳව සාකච්ඡාවක 
ගරු අධිකරණ අමාත්ය ජනාධිපති නීතීඥ අලි සබ්රරි මැතිතුමාගේ ප්රධානනත්වගයන් ගරු වරාය හා 
නාවික කටයුතු අමාත්ය ගරෝහිත් අගබ්රගුණවර්ධන, නාගරික සංවර්ධන ගවරළ සංරකෂණ හා අපද්රවය 
බැහැරලීගම් කටයුතු රාජය අමාත්ය ආචාර්ය ගරු නාලක ගගාඩගහ්වා, විසිතුරු මසුන් මිරිදිය මත්සය හා 
ඉස්සන් ඇති කිරීම ධීවර වරාය සංවර්ධන බහුදින ධීවර වරාය කටයුතු හා මත්සය අපනයන රාජය අමාත්ය ගරු 
කංචන විගේගස්කර අමාත්යවරුන්ගේ හා ගරු නීතිපති ජනාධිපති නීතීඥ සංජය රාජරත්නම් 
මහත්ාගේ සහභාගිත්වගයන් අෙ දින (2021.06.14) අධිකරණ අමාත්යාංශ්ගේදී පැවැත්විණි. 
 
සාකච්ඡාගවන් අනතුරුව මාධය හමුවක පැවති අත්ර එහිදී  අෙහස් ෙකවමින් අධිකරණ අමාත්යතුමා 
ගමගස්  සඳහන් කගළ්ය. 
 
MV -X Press Pearl ගනෞකාගේ ඇති වු ගින්ගනන් ගමරටට සිදු වු හානිය සම්බන්ධගයන් වන්දි ලබා 
ගැනීම සෙහා අොළ සියලු කගෂ්ත්ර ආවරණය වන පරිදි සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවත් ගම් වන විටත් සිදු වු 
හානිය සම්බන්ධගයන් පළමු අතුරු හිමිකම් පෑමක ගලස මැයි මස 23 වැනි දින සිට ජුනි මස 03 වන දින 
ෙකවා දින ෙහයක කාලය තුළ රජගේ ආයත්නවලට වැය වු වියෙම් හා රටට වු හානිය පිළිබඳව වන්දියක 
ඉල්ලා ඇති බවත් අමාත්යතුමා පැවසීය. 

ගනෞකාගේ ඇති වු ගින්ගනන් ගමරට සිදු වු හානිය සම්බන්ධගයන් වු ප්රධාන හිමිකම් පෑම ගවනුගවන් 
කටයුතු කිරීම සඳහා කම්ු 05 ක පත් කර ඇති බවත් එම කමිු ඉත්ා කඩිනමින් ගම් ගවනුගවන් කටයුතු 
කරමින් සිටින බවත් ගමහිදී සඳහන් ගකරිනි. එගමන්ම ගමම ගින්න ගහ්තුගවන් හානියට පත් බාහිර 
පාර්ශ්්වයන් සඳහා ත්මන්ට වු හානිය පිළිඳව ෙැනුම්දීම සෙහා ගවනම ක්රමගේෙයක සකස් කර ඇති බවත් ඒ 
ගවනුගවන් වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යාංශ්ගේ අතිගර්ක ගල්කම්වරගයකුගේ ප්රධානත්වගයන් යුත් 
ඒකකයක ස්ථාපිත් කිරීමට පියවර ගගන ඇති බවත් ගමම සිද්ධධිගයන් පීඩාවට පත් ජනත්ාව සිද්ධධිය  ඇති වීමට 
ගපර පැවති ත්ත්වයට ගගන ඒම සඳහා අවශ්ය කටයුතු සිදු කරන බවත් අමාත්යතුමා වැඩිදුරටත් සඳහන් 
කගළ්ය. 

ගම් සම්බන්ධගයන් ගමරටට සිදු වු හානිය සම්බන්ධව අොළ වන්දි ලබා ගැනීම සෙහා ජත්යන්ත්ර විගශ්්ෂඥ 
සහාය ලබා ගැනීමට පියවර ගගන ඇති බවත් එකසත් ජාතීන්ගේ ගමරට නිගයෝජිත්වරිය සමඟ සිදු කළ 
සාකච්ඡාවල ප්රතිඵලයක ගලස ඔවුන්ගේ විගශ්්ෂඥයින් තිගෙගනකු ගමරටට පැමිණිමට නියමිත් බවත් 
අධිකරණ අමාත්යතුමා පැවසීය. 

ගනෞකාගේ ඇති වු ගින්න ගහ්තුගවන් ගමරට ආර්ිකයට, පරිසර පද්ධධතියට, ධීවර කටයුතුවලට 
ගමන්ම විවිධ කගෂ්ත්රවලට විශ්ාල වශ්ගයන් බලපෑම් ඇතිව තිගබන බැවින් ඒ පිළිබඳව කරුණු වාර්ත්ා 
කිරීමට පසුගිය 06 වැනි දින පැවති  සාකච්ඡාගේ දී පත් කළ කමිු විසින් මීට අොළව සිදු කර ඇති කාර්යයන් 
පිළිඳව ෙ ගමහිදී අවධානය ගයාමු විය. 

நீதி  அமைசச்ு 
 

 
       MINISTRY OF JUSTICE 

 

 

 අධිකරණ අමාත්යාංශ්ය 
 

மீயுயர் நீதிமன்ற கட்டிடத்ததொகுதி 
தகொழும்பு 12 

 Superior Courts Complex, 
Colombo 12. 
 

 

උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය 
වකාළඹ 12 
 

555 தபொல்தபட்டி 

ගටලිගම්ල් 

தெலிதமயில் 

Tele 
Mails 

P.O. Box. 

තැ.වප. 

ඉගලකගරෝණික 

ත්ැපැල 

மின்அஞ்சல்    
E-mail 

 info@moj.gov.lk 

 

අධිකරණ  වේකම් 
நீதிச்சசயலாளர் 

Secminjust 

Web Site: www.moj.gov.lk  

 

 

 

2323022 

2320785 
ෆැක්ස් අංකය 
தபக்ஸ் இல. 
Fax No. 

ප්රධ්ාන 

කාර්යාලය 

அலுவலகம் 

Office 

දුරකථනය 
சதாலலபேசி 
Telephone தபொது  

General  

secretary@moj.gov.lk 

 

 E-Mail:  

சசயலாளர் 
වේකම් 

ෆැක්ස් අංකය 
தபக்ஸ் இல. 

 

Fax No. 

2449959 

2445447 
Secretary 

දුරකථනය 
 சதாலலபேசி 
Telephone 

My Your No. 

ඔවේ අංකය 
உமது. இல. 

Date 

දිනය   
திகதி 

 No. 

මවේ අංකය                                                      
எ எனது இல   
இல. 
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ගමම සාකච්ඡාව සෙහා අධිකරණ අමාත්යාංශ්ගේ ගල්කම් එම්.එම්.පී.ගක.මායාදුන්ගන, වරාය හා 
නාවික කටයුතු අමාත්යාංශ්ගේ ගල්කම් U.D.C. ජයලාල්, නාගරික සංවර්ධන ගවරළ සංරකෂණ හා 
අපද්රවය බැහැරලීගම් රාජය අමාත්යාංශ්ගේ ගල්කම් ශ්රි නිමල් ගපගර්රා, ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිගේ 
සභාපති ජනරාල් ෙයා රත්නායක මහත්ා ඇතුළු විවිධ ආයත්න නිගයාජනය කරමින් රාජය නිලධාරීන් 
එකව සිටියහ. 
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