
ෙතාර�රැ දැනගැ�ෙ� අ��වා�කම ��බඳ  ෙකා�ෂ� සභාව ඉ���ට � ය 

එ�. ෙ�. ආ�. එ�. ඉ���� එ රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�ාංශය 

RTIC Appeal (��ග�ක වශෙය� �භාග ��ම)/1149/2019 (2019.10.08 �න පැව� ��ම�          
ෙකා�ෂ� සභා ර���ෙ�� �භාග ��ෙම� අන�රැව අ�මත කරන ලද �ෙය�ගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ ෙතාර�රැ දැනගැ�ෙ� අ��වා�කම ��බඳ පනෙ� 32(1) වග��ය           
ප�කාරව කරන ලද �ෙය�ගය සහ 2017 ෙතාර�රැ දැනගැ�ෙ� අ��වා�කම ��බඳ          
ෙකා�ෂ� සභා ���� (ගා�� හා අ�යාචන කා�යය ප�පා�ය) , �� අංක 28 යටෙ�            
පව�වාෙගන ය� ලබන කා�යය ප�පා�ය.  
 
සභාප�:  ම��ද ග�ම��ල  
ෙකා�ෂ� සභා සමා�ක: ෙජ��ඨ  ��ඥ  �ෂා� ��ෙට� ජයව�ධන  
ෙකා�ෂ� සභා සමා�ක: ෙජ��ඨ ��ඥ  එ�. �.  �ං�ෙ�වා  
ෙකා�ෂ� සභා සමා�ක: ���රැ ෙර��� ව�ගම  
 
අධ��ෂ-ජනරා�: �. �. එ�. �. හ�ආර��  
 
අ�යාචක  - එ�. ෙ�. ආ�. එ�. ඉ���� 
ෙනා�� ල� පා�ශවය  - න�කළ �ලධා�, රාජ� ව�වසාය සංව�ධන අමාත�ාංශය 
 
ෙප���ම  
අ�යාචක - එ�. ෙ�. ආ�. එ�. ඉ���� 
ෙපා� අ�කා�ය - පැ�ණ නැත  
 
ෙතාර�රැ ඉ��ම ෙගා� කරන ලද �නය 
 

2018.09.03 

ෙතාර�රැ �ළධරයා �රණය ලබා �� �නය 
 

2018.09.04 (ෙතාර�රැ 
ඉ��ම ලැ�� බව 
දැ��ම) 

න� කල �ළධරයා ෙවත අ�යාචනය ෙයා� කළ �නය 
  

2018.10.02 

න� කල �ළධරයා �රණය ලබා �� �නය 
 

2018.10.25 

ෙතාර�රැ දැනගැ�ෙ� අ��වා�කම ��බඳ    
ෙකා�ෂ� සභාව ෙවත අ�යාචනය ෙයා�කළ �නය 

2019.01.24 

 

අ�යාචනයට ප���� කරැ� : 

අ�යාචක 2018.09.03 �නැ� ෙතාර�රැ ඉ��ම ම�� පහත ෙතාර�රැ ඉ�ලා ��න ල�. 
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ෙතාර�රැ දැනගැ�ෙ� අ��වා�කම ��බඳ  ෙකා�ෂ� සභාව ඉ���ට � ය 

1. එ�. ෙ�. ආ�. එ�. ඉ���� (��� කා��ක) �රැ�ධව 2017.05.30 �න �ට           
2017.11.06 �න ද�වා පැව� �නය ප��ෂණ ���ෙ� �ටපත. 

2. එ�. ෙ�. ආ�. එ�. ඉ���� (��� කා��ක) �රැ�ධව 2017.12.31 �න �ට           
2018.05.08 �න ද�වා පැව� �නය ප��ෂණ ���ෙ� �ටපත. 

ෙතාර�රැ �ලධා�යා 2018.09.04 �න ෙතාර�රැ ඉ��ම ලැ�� බව දැ��ම අ�යාචකට          
දැ�� �� න��, පනත ප�කාරව �ය�ත කාලය �ළ, ���රැ සැප�මට අෙපාෙහාස� �            
බැ�� අ�යාචක 2018.10.02 �නැ�ව න�කළ �ලධරයා ෙවත අ�යාචනය� ෙයා� කරන          
ල�. න�කළ �ලධරයා 2018.10.25 �නැ�ව ප��චාර ද�ව�� පවසා ��ෙ� ග�ෑ��          
ඔ�ෙය�ට� ෙහාෙට� ආයතනය HOTELS COLOMBO (1963) LTD න�� �යාප�ං� �          
පව�වාෙගන යන ස���ණෙය�ම ෙපෟ�ග�ක ආයතනය� බව�, එබැ�� තම ආයතනය         
ෙතාර�රැ දැනගැ�ෙ� පන�� ආවරණය ෙනාවන බැ�� එ�. ෙ�. ආ�. එ�. ඉ����           
මහතාෙ� ��ෙගා�ව ලබා ෙනා�ය හැ� බවය. ෙමම �රණෙය� අ�යාචක සැ�මකට ප�           
ෙනා� ෙහ�� 2019.01.24 �නැ�ව අ�යාචක ෙකා�ෂ� සභාව ෙවත අ�යාචනය� ෙයා�          
කරන ල�. 

අ�යාචනය සලකා බලන අව�ථාෙ�� උ�ගත� කාරණා: 

ෙපා� අ�කා�ය පැ�ණ නැත. 

ෙපා� අ�කා�ය ��� තම ��ත කරැ� දැ��ෙ�� සඳහ� කර ���ෙ� තම ආයතනය            
ෙතාර�රැ පනෙ� 43 වග��ය ප�කාරව ෙපා� අ�කා�ය� ෙනාවන බව�.  

ෙම�� ෙකා�ෂ� සභාව ���ෂණය කර ���ෙ� ෙමම ෙපා� අ�කා�ය 43 වග��ය           
ප�කාරව ෙපා� අ�කා�ය� ව�ෙ�ද ය�න ���ව තහ�රැ කර ගත �� බව�. ඒ අ�ව             
ෙපා� අ�කා�ෙ� (ග�ෑ�� ඔ�ෙය�ට� ෙහාෙට� ආයතනෙ�), ලංකා බැං�වට අය� ෙකාට�          
වල ප��ශතය ���ෂ වශෙය� තහ�රැ කර ගැ�ම සඳහා ලංකා බැං�ව තාවකා�ක           
වශෙය� ෙමම අ�යාචනෙ� පා�ශවකරැෙව� ෙලස කැඳ�මට අවශ� බව�. 

�ෙය�ගය: 

ඒ අ�ව ෙපා� අ�කා�ය වන ග�ෑ�� ඔ�ෙය�ට� ෙහාෙට� ආයතනෙ� ෙපා� අ�කා�ය�ද           
ය�න තහ�රැ කර ගැ�ම සඳහා ලංකා බැං�වට අය� ෙකාට� වල ප��ශතය ���ත            
වශෙය� තහ�රැ කර ගැ�මට ලංකා බැං�වට �ළඟ අ�යාචනා �නෙ�� ෙකා�ෂ� සභාව           
ඉ��ෙ� ෙප� ��න ෙම� �� �ෙය�ග කර� ලැෙ�. 

ෙකා�ෂ� සභා ����, �� අංක 27 (ගා�� හා අ�යාචනා කා�යප�පා�ය, ගැස� අංක            
2004/66, 2017.02.03)  ප�කාරව ෙමම �ෙය�ගය ෙදපා�ශවය ෙවත ස��ෙ�දනය කර� ලැෙ�. 

අ�යාචනය ක� තබන  ල�. 
�ළඟ කැඳ�� �නය: 03.03.2020 
******* 
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