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ශීර්ෂය - 234 

ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ශ්රරජිස්ට්රාර් ශ්රෙපාර්තශ්රේන්තුව 

 

ෙැක්ම හා ශ්රමශ්රහවර  

ශ්රී ලංකා අධිකරණ පද්ධතියේ ඉහලම අධිකරණය යේෂ්ඨාධිකරණයයි.  අග්ර 

විනිශ්චයකාරතුමා ඇතුඵ යේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් 11 යෙනා අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කරනු ලබන අතර, අයනකුත් සියඵම උසාවි සම්බන්ධව 

අභියාචනාධිකරණ බලය එමගින් ක්රියාත්මක යේ. 

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව මගින් 

යේෂ්ඨාධිකරණයට පහත කරුණු සම්බන්ධයයන් බලය ලබා යෙයි. 

 

කාර්යයන්ත - 

 මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ අධිකරණ බලය. 

 අවසාන අභියාචනා අධිකරණ බලය. 

 උපයද්ශක අධිකරණ බලය. 

 මැතිවරණ  යපත්සම් (ජනාධිපතිවරණ) සම්බන්ධ අධිකරණ බලය. 

 කවරම ආකාරයක යහෝ පාර්ලලියම්න්තු වරප්රසාෙ උල්ලංඝනය කිරීම පිලිබෙ 

අධිකරණ බලය. 

 පාර්ලලියම්න්තුව විසින් නිතියයන් නියම කරනු ලැබිය හැකි යවනත් කාරණාවක් 

පිලිබෙ අධිකරණ බලය. 

යේෂ්ඨාධිකරණ යරජිස්රාර්ල කාර්ලයාලය යේෂ්ඨාධිකරණයේ කටයුතු සෙහා සහාය 

ෙක්වන අතර, ඒ සෙහා අධිකරණ අමාතයංශයේ 234 ශීර්ලෂය යටයත් ප්රතිපාෙන 

සපයයි.  යේෂ්ඨාධිකරණ යරජිස්රාර්ල කාර්ලයාලයේ කාර්ලයයන් පහත පරිදි යේ. 

 යේෂ්ඨාධිකරණයේ වාර්ලතා තබා ගැනීම. 

 යේෂ්ඨාධිකරණයේ රැස්ීම් පිළියයල කිරිම සහ ඉල්ීම් දින ගත කිරීම. 

 අධිකරණ නියයෝගයන්ට සහ නු තීන්ුවලට අනුකූලව ප්රකාශ වාර්ලතා ගත කිරීම. 

 යේෂ්ඨාධිකරණයේ නීතිඥවරුන් බෙවා ගැනීම. 

 අභියාචනා අධිකරණයයන් ලැයබන අභියාචනා නුවල පිටපත් සකස් කිරීම නු 

ගාස්තු තක්යස්රු කිරීම. 
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2017.12.31 දිනට යේෂ්ඨාධිකරණයේ කාර්ලය මණ්ඩඩල විස්තර 

 

    අනුමත සංඛ්යාව       සතය සංඛ්යාව         

යජHෂ්ඨ මට්ටම    05      06 

තෘතියික මට්ටම   13      12 

ද්විතියික මට්ටම   111      73 

ප්රාථමික මට්ටම   103      93  

 

 

යේෂ්ඨාධිකරණයේ වාර්ලික අයවැය ප්රතිපාෙන හා සතය වියෙම 

 

    ඇස්තයම්න්තු (රු)  සතය වියෙම (රු) 

 

2014    74,660,000.00               62,005,603.00 

2015    95,240,000.00      81,036,020.00   

2016            101,220,000.00      90,545,577.00 

2017            109,755,000.00      97,482,785.00 
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ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ ශ්රරජිස්ට්රාර් ශ්රෙපාර්තශ්රේන්තුශ්රේ  

2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා කාර්ය සාධනය  

 
නු වර්ලගය 2017.01.01              

දිනට 

විසදීමට  

ඇති 

නඩු 

සංඛ්යාව 

2017.01.01 

සිට 

2017.12.31 

දිනට 

ශ්ර ානු 

කල නඩු 

සංඛ්යාව 

2017.01.01 

සිට 

2017.12.31 

ෙක්වා 

විසදීමට 

ඇති මුඵ 

නඩු 

සංඛ්යාව 

2017.01.01 

සිට 

2017.12.31 

දිනට 

අවසන්ත 

කල නඩු 

සංඛ්යාව 

2017.12.31 

දිනට 

විසදීමට 

ඇති ඉතිරි 

නඩු 

සංඛ්යාව 

මූලික අයිතිවාසිකම් 912 464 1376 371 1005 

 

වියශ්ෂ අවසර ඉල්ුම් පත්ර 482 296 778 223 555 

පාර්ලලියම්න්තු පනත් 

යකාටුම්පත් පිලිබෙ 

යේෂ්ඨාධිකරණයේ 

නියයෝග 

- 34 34 34 - 

අභියාචනා නු 420 249 669 177 492 

 

වාණිජ මහාධිකරණ 

අභියාචන නු 

197 57 254 37 217 

මහාධිකරණ අවසර 

ඉල්ුම්පත් 

152 142 294 77 217 

රිට් ඉල්ුම්පත් 08 08 16 - 16 

 

පළාත්බෙ මහාධිකරණ 

අභියාචනා නු 

1326 550 1876 412 1464 

ප්රතියශෝධන නු 16 07 23 08 15 

 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා අර්ලථ 

නිරූපනය සම්බන්ධ නු 

- - - - - 

විවිධ නු 19 01 20 02 18 

 

SC TAB APPEAL 01 03 04 - 04 

 

SC SPECIAL 12 - 12 07 05 

 

SC/Contempt 21 06 27 02 25 

 

එකතුව 3566 1817 5383 1350 4033 
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