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ඒ. ජී. එව්. ආර්. රාජඳක් එ. පේරාපදණිය වි්ල විදයාය 

RTIC Appeal (පේඛනගත කාර්යඳටිඳාටිය) 145/2017 (2018.02.08 වශ 2018.08.07 දින ඳැලති පකොමින් වභා 

රැව්වීපේදී විභාග කිරීපමන් අනතුරුල 2018.08.07 දින ඳැලති විධිමත් පකොමින් වභා රැව්වීපේදී අනුමත කරන ද 

නිපයෝගය)  
 
2016 අංක 12 දරණ පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනපත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද 

නිපයෝගය වශ 2017 පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ පකොමින් වභා රීතින්හි (ගාවත්ු වශ අභියාචන 

කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටපත් ඳලතලාපගන යනු බන කාර්ය ඳටිඳාටිය. 
 
වභාඳති     -  මහින්ද ගේමේපි මශ ා 
පකොමින් වභා වාමාජික - තජෙ න නීඥ ක ෂාාී පින්තටෝ ජයලර්ධන තමතනවිය 
පකොමින් වභා වාමාජික - තජෙ න නීඥ ක ්ව . ජී. පුුංචිතශේලා මශ ා 
පකොමින් වභා වාමාජික - විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම 

අධයක්-ජනරාේ - පියතිව ව රණසිුංශ 
 
අභියාචක   - ඒ. ජී. ්ව . ආර්. රාජඳක් මශ ා 
පනොතීසිත් ඳාර්ලය  - උඳ කුඳති තේරාතදණිය වි ල විදොය  

 

පඳනීසිටීම   

අභියාචක   - ඒ. ජී. එව්. ආර්. රාජඳක් 
තඳොදු අධිකාරිය  - ඒ ්ේ පී ්න් බණ්ඩාර 

 

පතොරතුරු ඉේලීම පගොනු කරන ද දිනය: 20.05.2017 
 

පතොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:   - 

නේකෂ නිධාරියා පලත අභියාචනය පයොමු කෂ දිනය: 20.06.2017 

නේකෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:  - 

RTIC පකොමින් වභාල පලත අභියාචනය පයොමු කෂ දිනය:  20.08.2017 
 

 
  
අභියාචනයට ඳසුබිේවූ කරුණු: 
අභියාචක 2017.05.20 දිනැති ඉල්ීම මගින් වි ලවිදොතත  මා දැර  නතුරට ඔහු ක්වූ විනය ඳරීක්නයට, 

මීට අදාල ඳාක වභාල විසින්  බා ඇති ඥ රණ ශා වටශන්  යනාදී අයි ම දශයෂාන් යුත් ත ොරතුරු ඉල්ීමක් 
තයොමු කර ඇ . 

1. තේරාතදණිය වි ල විදොතත නිගමනත අනුල අභියාචක තේරාතදණිය වි ලවිදොතත දරන ද  නතුරු 

තමොනලාද? 
2. ්ක් ්ක්  නතුරු ල අභියාචක තවේලය කරන ද කාලකලානු තමොනලාද? 
3. අභියාචක තවේලය ශැර තගොව  ඇත්තත් ඔහු විසින් දරන ද කුමන  නතුතර්ද? 
4. අභියාචක ්ම  නතුරු ශැර ගිතත කලදා සිටද? 
5. අභියාචක තවේලය ශැර ගිය බල ඳාක වභාලට දැනුේ තදනු ැබුතේ විනය ඳරීක්නයක් ඳලත්ලා ්හි 

ඥ රණය බාදීතමන් ඳසුලද? 
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6. අභියාචක තවේලය ශැර ගිය බලට ඳෂමු ලරට තේරාතදණිය වි ල විදොතත ඳාක වභාල ඥ රණය කතල් 

කලද ඳලඥ  කීතලනි ඳාක වභා වසිලාරතයදීද? ්ම ඥ රණය බා ගැනීම වශා ඳාක වභාලට තයොමුකෂ 
සියලු ලියෂායවිලි ල ශා ඳාක වභාතේ ්ම ඥ රණය ඇතුත් සියලු තල්ඛන ල වශතිකක ඡායා 

පිටඳත් (council minutes)  
7. අභියාච්ක ශට තේරාතදණිය වි ලවිදොතත  ව විදො තදඳාර් තේන්තුතේ රාජකාරී ලට ලාර් ාෂාරීමට 

ඉඩතනොතදන තව දන්ලා 2010.08.04 තශෝ ඊට ආවන්න දිනකදී ්ලකට ලැඩබන තල්ඛනාධිකරීතුමා 
විවන් තේරාතදණිය වි ලවිදොතත රධාන ආරක්ක නිධාරියාට යලන ද අුංක E/07 දරන ලිපිතත 
වශතිකක ඡායා පිටඳ ක්  

8. අභියාචක කාර්මික නිධාරී ලැටුේ 2010.10.01 දින සිට අත්හිටුවීම වශා මුොධිකාරීතුමාට දැනුේ දුන් 
ලිපිය තශෝ ලිපි ල වශතිකක ඡායා පිටඳත්  

9. අභියාශ ච්ක ශට උක්  නඩුතේ ඥ න්දුල ැතබනතුරු තේරාතදණිය වි ලවිදොතත  ව විදො 
තදඳාර් තේන්තුතේ පුහුණුලන කාර්මික නිධාරිතයකු ලතයන් තවේලය ෂාරීමට අලව ථාල බාදී ඇතිබලට 
කරුණු දක්ලා තේරාතදණිය වි ලවිදොතත නීති නිධාරියා විසින් අභියාචකතප තඳෞගලගලික 
ලිපිතගොනුලට ඇතුත් කරන ද ලිපිතත  වශතිකක ඡායා පිටඳ ක් 

10. වි ල ේදො රතිඳාදන තකොමින් වභාල මගින් ලාර්ිකකල නිකුත්කරන මාතප 2010 ලවරට අදාෂ 
අර්ථවාධක අරමුදතල් තේ රකානය තේ දක්ලා මා ශට නිකුත් තනොකර සිිනන්තන් කුමන තශේතුලක් 

නිවාද? ්ම රකානය අභියාචක ශට නිකුත් කරන තවට ඉල්ා සිිනන දී. 
 ්යට ලැඩකරන දින 14ක් තුෂ පිළිතුරක් තනොැබුණු බැවින් නේකෂ නිධාරී තල  2017.06.20 දිනැතිල 

අභියාචනයක් තයොමු කරන දී. ්යටද දින 21ක් ඇතුෂ  පිළිතුරක් තනොැබුන තශයින් තකොමින් වභාල තල  

2017.08.20 දිනැතිල අභියාචනයක් තයොමු කරන දී.  

 
අභියාචනය වකා බන අලව්ථාපේදී උද්ගතවූ කාරණා: 
 

2018.01.23 දිනැතිල තඳොදු අධිකාරිය තකොමින් වභාතේ තනොඥ සි ලට රතිචාර දක්ලමින් අභියාචකට ඉල්ා සිින 

කරුණු 10ට (අභියාචකට පිටඳ ක් වහි ල) පිළිතුරු ්ලා ඇ .   

 

අභියාචක  මාට ැබී ඇති පිළිතුරින් වැහීමකට ඳත් තනොවූ බැවින් 2018.08.07 දිනැතිල අභියාචනය නැල  

කැලන දී. ්ම අලව ථාතේදී තඳොදු අධිකාරිය අයි ම අුංක 6 වශ 8 බා දී ඇති බලත් දිනය වහි ල අයි ම අුංක 7 

බා දීමටත් අයි ම අුංක 10 අදාෂ තදඳාර් තේන්තුතලන් විමවා වති 2ක් ඇතුෂ  බා දීමටත් ්කඟ විය. 

 

නිපයෝගය:  
 
ඒ අනුල අභියාචනය තමයින් අලවන් කරනු ැතේ. 

 
තකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අුංක 27 (ගාව තු ශා අභියාචනා කාර්යඳිනඳාිනය, ගැවට් අුංක 2004/66, 2017.02.03) 
 රකාරල තමම නිතයෝගය තදඳාර්ලය තල  වන්නිතේදනය ෂාරීමට නිතයෝග කර සිිනමු. 

 

****** 


