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ප්රේමලාල ් අප්රේප්රේකර එ. අධ්ය පන අමලා ත්යංශය 

 

RTIC Appeal/ 25/ 2017 (මෙෙ අභියාචන විභාගය 2017.08.21 දින පැවති ම ාමිෂන් සභා 

රැස්ව මේ 

ම ාටසක් මෙස පවත්වන ෙදී) 

 

සභ පති               -  ෙහින්ද ගේෙේිෙ ෙහතා 

ප්රක මිෂන් සභ  ස මලා ජික - මයෙෂ්ඨ න තීඥ ක ෂාෂාී ින්මටෝ යයවර්ධන 

මෙමනවිය 

ප්රක මිෂන් සභ  ස මලා ජික - මයෙෂ්ඨ න තීඥ ක ්ස්. ජී. පුංචිමේවා ෙහතා 

ප්රක මිෂන් සභ  ස මලා ජික -  ආචාර්ය මසල්වවි තිරුචන්ර මිය 

 

අභිය චක     - මේෙොල්ව අමේමස් ර ෙහතා 

ප්රන තීසි ලත් ප ර්ශවය   - සුනිල්ව මහට්ටිආරච්චචි,  මල්ව ේ, අධොපන 

අොතොුංශය 

ප්රපනී සිටීමලා     -  අභියාච  පැමිණ සිින ෙදී.   මපාදු අධි ාරිය පැමිණ 

සිිමේ නැත. 
 

අභියාචනය විභාගයට නියෙ  තිමෙන ෙද්මද් 2017.07.17 දිනය. ්නමුත් ්දින නේ ළ 

නිෙධාරියා මහෝ මවනත් නිමයෝජිතමයක් පැමිණ මනාසිි ෙැවින් අද දින විභාගය 

සඳහා නැවත දින නියෙ විය. අද දිනද මපාදු අධි ාරිය පැමිණ සිටීෙට අසෙත් විය. 

අභියාච  2017.07.17 දින හා අද දින පැමිණ සිින ෙදී. 

අභියාච  පහත සඳහන් මතාරතුරු ඉල්වො සිින ෙදී. 

2017.02.14 දිනැති ඉල්වීෙ ොර්ගමයන් අභියාච  ගාල්වෙ සවුත්ෙන්සස් විදුහමල්ව හිටප 

විදුහල්වපතිනි ශාන්ති මසමනවිරත්න ෙහත්මියමේ වත් ේ ෙැර ේ ්ර ාශ වෙ 

සහති  ිටපත් ඉල්වො සිින ෙදී. 2017.03.14 දිනැති ඉල්වීෙ ොර්ගමයන් අභියාච  

පහත සඳහන් පාසල්ව වෙ 2017 ළමුන් ඇතුෙත් ෂාරීෙ සේෙන්ද  විස්තර මල්වඛන ඉල්වො 

සිින ෙදී. 

ගා/අමෙෝයිසියස් විදොෙය   

ගා/ෙහින්ද විදොෙය 
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ගා/රිච්චෙන්ස විදොෙය 

ගා/ සවුත්ෙන්සස් විදොෙ  

ගා/අනුො මද්වි විදොෙය 

ගා/ සුංඝමිත්තා ොලි ා විදොෙය  

ගා/ සිරිධේෙ විදොෙය 

ගා/ රීපන් ොලි ා විදොෙය 
 

අභියාච  මුලින් මෙෙ මතාරතුරු අදාළ  පාසල්වවෙ විදුහල්වපතිවරුන්/වරියන්මගන් 

ඉල්වො සිින ෙදී. නමුත් මෙෙ මතාරතුරු නිකුත් ෂාරීමේ ෙෙතෙ අධොපන 

අොතෙුංශමේ අතිමර්  මල්ව ේ (පරිපාෙන) තුො (මතාරතුරු නිෙධාරී) සතු ෙවට 

පවසමින් ගා/ සුංඝමිත්තා ොලි ා විදොෙමේ විදුහල්වපතිනිය ් ප ිතුතුරට අනුකුෙව 

අභියාච  මෙෙ ඉල්වීෙ අොතෙුංශයට මයාමු රන ෙදී. 

මෙෙ අභියාචනය විභාග ෂාරීෙට නියමිතව තිබූ ්රථමෙ දිනට (2017.07.17)  පසුව 

අභියාච  විසින් අධොපන අොතෙුංශමේ මතාරතුරු නිෙධාරියා විසින් මතාරතරු 

ඉල්වීෙ ්රතික්මෂ්ඨ ප  රමින් 2017.07.03 දිනැතිව ්වන ෙද ලිිය ඉදිරිපත්  රන ෙදී. ඒ 

අනුව 14.03.2017 දිනැති ලිිය ෙගින් අභියච  ඉල්වො ඇති මතාරතුරු පනමත් 5 (1) (අ) 

වගන්තිය යටමත් ්රතික්මෂ්ඨ ප ම ාට මතාරතුරු නිෙධාරිමේ ඥ රණය අභියාචනා 

ෂාරීෙට අවශෙ නේ ඒ සඳහා අභියාච  නේ ළ නිෙධාරියා (මල්ව ේ, අධොපන 

අොතෙුංශය) මවත මයාමු  රන ෙදී. 

මෙෙ දින වන විට (2017.08.21) මපාදු අධි ාරිය අභියාච  මවත 2017.03.14 දිනැති 

ඉල්වීෙට අදාළ යේ / සියලු මතාරතුරු ෙො දී ඇත. මතාරතුරු  ෙොදී තිබු ෙැවින් 

ම ාමිෂන් සභාව ඉදිරිමේ පැවැත්මවන මෙෙ විභාගය සඳහා මපතී සිටීෙ අනවශෙ ෙව 

සෙ ා මපාදු අධි ාරිය මනාපැමිණ සිටීෙට මේතුවක් විය හැෂා ෙව අභියාච  පවසා 

සිිමේය. අභියාච  ෙො දී ඇති මතාරතුරු සේෙන්ධමයන් පවසා සිිමේ ්හි 

සෙහරක් ිටු අපැහැදිලි ෙවත් ්ෙ මතාරතුරු සේපර්ණමයන් පරීක්ෂා  ර ෙැීෙට 

ඔහුට මනාහැෂා ප ෙවත්ය. ්ෙ නිසා 2017.03.14 දිනැති මතාරතුරු ඉල්වීෙ ෙගින් ඉල්වො 

සිි සියලු මතාරතුරු ඔහු මවත ෙො දී ඇත්දැයි පැවසීෙට මනාහැෂා ෙව අභියාච  

ෂායා සිිමේය. තවද 2017.02.14 දිනැති මතාරතුරු ඉල්වීෙ ෙගින් ඉල්වො සිි මතාරතුරු 

්නේ, ගාල්වෙ සවුත්ෙන්සස් විදුහමල්ව හිටප විදුහල්වපතිනි ශාන්ති මසමනවිරත්න 

ෙහත්මියමේ වත් ේ ෙැර ේ ්ර ාශ වෙට අදාළ මතාරතුරු  අභියච  මවත ෙො දී 

මනාතිබුණි.මපාදු  මතාරතුරු නිෙධාරියා පවසා සිිමේ මෙෙ මතාරතුරු ෙො දිය 

මනාහැෂා ෙවත් RTI 10 ආ ෘතියක් ෙගින් නේ ළ නිෙධාරියා හට අභියාචනයක් 

මයාමු  රන මෙසටත් දැනුේ මදන ෙදී. 

අතුරු නිමයෝගය: 
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2017.03.14 දිනැති මතාරතුරු ඉල්වීෙට අදාළ, අභියාච  මවත දැනට ෙොදී ඇති, 

මතාරතුරු පරීක්ෂා  ර ෙො යේෂාසි අසේපර්ණ/ අඩුපාඩු සහිත මතාරතුරක් තිමේ 

නේ ්ය ිතුෙඳව දැනුවත් වන මෙසට මෙයින් නිමයෝග  රනු ෙැමේ. තවද 2017.02.14 

දිනැති මතාරතුරු ඉල්වීෙට අදාළව නේ ළ නිෙධාරියා හට අභියාචනයක් මයාමු 

 රන මෙසට මෙයින් නිමයෝග  ර සිිනු ෙැමේ. 

ම ාමිෂන් සභාව ඉදිරිමේ අභියාචනය විභාග ෂාරීෙට නියමිතව තිබු දිනයන්හි, මපාදු 

අධි ාරිය මපතී මනාසිටීෙ සේෙන්ධමයන් තවදුරටත් ක්රියා ොර්ග ගැතීෙට අවශෙ 

යැයි සෙ නු ෙෙන අවස්ථමාවක් ්ළඹිය හැෂා ෙැවින්, මපතී මනාසිටීෙ වාර්තා ගත 

 රනු ෙැමේ. ඉල්වො ඇති මතාරතුරු විභාග ෂාරීෙට නියමිත දිනට අභියාච  හට ෙො 

දී තිබීෙ, 2016 අුං  12  දරණ මතාරතුරු දැනගැතීමේ අයිතිවාසි ෙ ිතුෙඳ පනත 

යටමත් ම ාමිෂන්  සභාව ඉදිරිමේ මපතී  සිටීෙට මපාදු අධි ාරියට තිබු වගකීෙ 

පැහැර හැරීෙ සඳහා නිදහසට  රුණක් මනාවන ෙව ද මෙයින් අවධාරණය  ර සිිමු. 

අභියාචනය මෙයින්  ල්ව තෙනු ෙැමේ. විභාග ෂාරීෙට ෙක්වන මීළඟ දිනය 2017.10.16. 

***** 

RTIC Appeal/ 25/ 2017 (මෙෙ අභියාචන විභාගය 2017.10.16 දින පැවති ම ාමිෂන් සභා 

රැස්ව මේ 

ම ාටසක් මෙස පවත්වන ෙදී) 

සභ පති               -  ෙහින්ද ගේෙේිෙ ෙහතා 

ප්රක මිෂන් සභ  ස මලා ජික - මයෙෂ්ඨ න තීඥ ක ෂාෂාී ින්මටෝ යයවර්ධන 

මෙමනවිය 

ප්රක මිෂන් සභ  ස මලා ජික - මයෙෂ්ඨ න තීඥ ක ්ස්. ජී. පුංචිමේවා ෙහතා 

ප්රක මිෂන් සභ  ස මලා ජික -  ආචාර්ය මසල්වවි තිරුචන්ර මිය 

 

අභිය චක     - මේෙොල්ව අමේමස් ර ෙහතා 

ප්රන තීසි ලත් ප ර්ශවය   - සුනිල්ව මහට්ටිආරච්චචි,  මල්ව ේ, අධොපන 

අොතොුංශය (නේ ළ නිෙධාරියා) 

ප්රපනී සිටීමලා     -  මේෙොල්ව අමේමස් ර ෙහතා  
 

අභියාච  පැමිණ සිින ෙදී.   මපාදු අධි ාරිය පැමිණ සිිමේ නැත. 
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අභියාච  මවත ෙො දී තිබුන මතාරතුරු පරීක්ෂා  ර තිබු අතර අභියාච  පවසා 

සිිමේ මේ වන විට මනාෙැබී ඇති මතාරතුර වුමේ ගාල්වෙ සවුත්ෙන්සස් විදුහමල්ව හිටප 

විදුහල්වපතිනි ශාන්ති මසමනවිරත්න ෙහත්මියමේ වත් ේ ෙැර ේ ්ර ාශමයහි 

සහති  ිටපතක්ය. 
 

නිප්රයෝගය: 

මපාදු අධි ාරිය තුන් වන වරටත් ම ාමිෂන් සභාව ඉදිරිමේ මපතී සිටීෙට 

අමපාමහාසත් ව ඇති ෙැවින් නේ ළ නිෙධාරියා/ මල්ව ේ අධොපන අොතොුංශය වන 

සුනිල්ව මහට්ටිආරච්චචි ෙහතා මවත, අභියාචනය මීළඟට විභාගයට ගැතීෙට නියමිතව 

ඇති 2017.11.06 දින මප.ව. 9.30 ට මපතී සිිෙට, අවවාද ලිියක් නිකුත්  රන මෙසට 

මෙහින් නිමයෝග  ර සිිමු. 

අභියාචනය මෙයින්  ල්ව තැමේ.  
 

***** 

RTIC Appeal/ 25/ 2017 (මෙෙ අභියාචන විභාගය 2017.11.06 දින පැවති ම ාමිෂන් සභා 

රැස්ව මේ 

ම ාටසක් මෙස පවත්වන ෙදී) 

වැඩබලන සභ පතිනි         -  මයෙෂ්ඨ න තීඥ ක ෂාෂාී ින්මටෝ යයවර්ධන 

මෙමනවිය 

ප්රක මිෂන් සභ  ස මලා ජික - මයෙෂ්ඨ න තීඥ ක ්ස්. ජී. පුංචිමේවා ෙහතා 

ප්රක මිෂන් සභ  ස මලා ජික -  ආචාර්ය මසල්වවි තිරුචන්ර මිය 

අධ්යක්ෂ- ජනර ්              -        ියතිස්ස රණසිුංහ ෙහතා 

 

අභිය චක     - මේෙොල්ව අමේමස් ර ෙහතා 

ප්රන තීසි ලත් ප ර්ශවය   - සුනිල්ව මහට්ටිආරච්චචි,  මල්ව ේ, අධොපන 

අොතොුංශය (නේ ළ නිෙධාරියා) 

ප්රපනී සිටීමලා     -  මේෙොල්ව අමේමස් ර ෙහතා  

 - ්රසාද් වරසිරි ෙහතා, අධෙක්ෂ යාති  මෙමහුමේ, 

නේ ළ නිෙධාරියා මවනුමවන් 
 

අභියාච  පැමිණ සිින ෙදී.   ්රසාද් වරසිරි ෙහතා, අධෙක්ෂ යාති  මෙමහුමේ, 

මල්ව ේ, අධොපන අොතොුංශය (නේ ළ නිෙධාරියා) මවනුමවන් මපතී සිින ෙදී. 
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විභාගය ආරේභමේදී අභියාච  පවසා සිින ෙද්මද් මපාදු අධි ාරිය විසින්, ඔහුමේ 

මතාරතුරු ඉල්වීමේ ෙොදී ඇති, 2017 ගාල්වෙ දිස්ික් මේ යාති  පාසැල්ව අට  ළමුන් 

ඇතුළත්  ර ගැතීෙට අදාළ මතාරතුරු, සඳහා මදවරක් මුදල්ව අය ළ ෙවයි.  

අභියාච  මෙය පහදා මදමින් පවසා සිිමේ අවශෙ මගවෙ ්   වරක් මුදල්ව ඇනවුෙක් 

ෙගින්ද, මදවන වරට 2017.08.21 දින මතාරතුරු ෙොගැතීෙ සඳහා මපාදු අධි ාරියට 

ගිය අවස්ථමාමේදී, මපාදු අධි ාරියට ්ෙ මුදල්ව ඇණවුෙ මසායා ගත මනාහැෂා  ප ෙැවින් 

 ළ ෙවයි. ම ාමිෂන් සභාව විසින් මපාදු අධි ාරිය මවනුමවන් මෙයට ්රතිචාර 

දැක්වෙට වරසිරි ෙහතාට අවස්ථමාව ෙො දුන් අතර, ඔහු පවසා සිිමේ අභියාච  

මතාරතුරු ෙො ගැතීෙට පැමිණ සිි අවස්ථමාමේදී මපාදු අධි ාරිය තෙ උපරිෙ 

උත්සාහය මයදුවද මෙෙ මුදල්ව ඇනවුෙ මසායාගැතීෙට  මනාහැෂා  ප ෙවයි. තවදුරටත් 

ඔහු පවසා සිිමේ අභියාච ට මදවන වරටත් මුදල්ව මනාමගවන මෙසට ඔහු දන්වා 

සිියද අභියාච  තෙ  ාෙය තවදුරටත් අනවශෙ මෙස වැය ෂාරීෙට අ ෙැති ෙැවින්, 

මුදල්ව මගවන ෙද ෙවය. 
 

ම ාමිෂන් සභාව විසින්, මෙෙ මුදල්ව අනවුෙට අදාළව ් ය යවන ෙද දිනය, අුං ය යනාදී 

විස්තර, අභියාච  සතුව ඇත්දැයි ්රශ්නන  රන ෙදී. අභියච  තෙ මගන ආ මල්වඛන 

පරීක්ෂා ම ාට ්ය 2017.08.17 දින M 29941627 දරන අුං  ඇතිව යවන ෙද ෙව පවසා 

සිින ෙදී.මුදල්ව ඇනවුෙ යැ ප දිනය හා මතාරතුරු ෙො ගැතීෙට ගිය දින අතර පරතරය 

ම ි ෙැවින් මුදල්ව ඇනවුෙ මපාදු අධි ාරිය මවත ෙැබී ඇත්මත් අභියාච  මතාරතුරු 

ෙො ගැතීෙට ගිය දිනට පසුව විය හැෂා ෙව ම ාමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණය  රන ෙදී.   

ම ාමිෂන් සභාව මෙෙ අධි ගාස්තු අයෂාරීෙ සේෙන්ධමයන් විෙසීේ ම ාට ගැටලුව 

නිරා රණය ෂාරීෙට නිමයෝග  රන ෙදී.   
 

මෙෙ අවස්ථමාමේදී හරවත් ගැටලුව වුමේ ගාල්වෙ සවුත්ෙන්සස් විදුහමල්ව හිටප 

විදුහල්වපතිනි ශාන්ති මසමනවිරත්න ෙහත්මියමේ වත් ේ ෙැර ේ ්ර ාශමයහි 

සහති  ිටපතක් ෙො ගැතීෙට අදාළවය. 
 

වරසිරි ෙහතා නේ ෙ නිෙධාරියා මවනුමවන්  රුු  දක්වමින් පවසා සිිමේ නේ ළ 

නිෙධාරියා මතාරතුරු ෙොදීෙ ්රතික්මෂ්ඨ ප  ළ ෙවයි. මෙෙ ්රතික්මෂ්ඨ ප ෂාරීෙට අදාළ 

2017.10.17 දිනැති මල්වඛනය ම ාමිෂන් සභාමේ පරීක්ෂ ාරී ෂායවෙ සඳහා ෙො මදන 

ෙදී. මෙෙ මතාරතුරු මතවන පාර්ශවයක් විසින් පනමත් 5 (1) (්) වගන්තිය යටමත්, 

සපයන ෙද්දක් ෙැවින් හා ්ෙ මතවන පාර්ශවය විසින් මෙෙ මතාරතුරු මහතුදරේ 

ෂාරීෙට  ැෙැත්ත ෙො දීෙ ්රතික්මෂ්ඨ ප  ර ඇති ෙැවින් නේ ළ නිෙධාරියා මතාරතුරු 

ෙොදීෙ ්රතික්මෂ්ඨ ප  ර සිින ෙදී. 
 

වරසිරි ෙහතා තවදුරටත්  රුු  ඉදිරිපත්  රමින් පවසා සිිමේ වත් ේ ෙැර ේ 

්ර ාශයන් නිකුත් ෂාරීෙ මපාදු අධි ාරිය සතු ෙෙයක් මනාවන ෙවය. ෙන්ද ්ෙ 

මතාරතුරු අදාළ පද්ගෙයා විසින් මුරා තො  ෙො මදන ෙවත් පද්ගෙයකුමේ වත් ේ 

ෙැර ේ ්ර ාශය මහතුදරේ  රනු ෙෙන්මන් 1975 අුං  1 දරණ වත් ේ හා ෙැර ේ 

්ර ාශ(සුංමශෝධිත) පනත යටමත් දක්වා ඇති අල්වෙස් මහෝ දුෂණ මචෝදනා විෙර්ශන 

ම ාමිෂන් සභාව වැනි අධි ාරීන් ඉදිරිමේ සීමිත අවස්ථමාවෙදී  මහෝ 2006 අුං  10 දරණ 
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මද්ශීය අදායේ පනත යටමත් දක්වා ඇති සුවිමශ්නෂී තත්ත්වයන් ්ළඹ ඇති 

අවස්ථමාවෙදී පෙණක් ෙවය. 
 

ම ාමිෂන් සභාව විසින්, මපාදු අධි ාරිමයහි මතාරතුරු නිෙධාරියා 2017.03.16 දිනැතිව 

මතාරතුරු ්රතික්මෂ්ඨ ප  ර ඇත්මත් 2016 අුං  12 දරණ මතාරතුරු දැනගැතීමේ 

අයිතිවාසි ෙ ිතුෙඳ පනත යටමත් 5 (1) (අ) වගන්තිය ්ර ාරව ෙවත් ්ය නේ ළ 

නිෙධාරියා විසින් උපටා දක්වා ඇති මතාරතුරු ෙොදීෙ ්රතික්මෂ්ඨ ප  ළ හැෂා 

අවස්ථමාව, වන මතවන පාර්ශවයන් විසින් මපාදු අධි ාරිය මවත රහසිගතව සපයා 

ඇති 5 (1) (්) වගන්තිය සෙග, ඝට්ටටනය වන ෙව නිරීක්ෂණය  රන ෙදී.  
  

වරසිරි ෙහතා මෙය පහදා මදමින් පවසා සිිමේ 5 පනමත් (1) (්) වගන්තිය ෙත 

පදනේව මතාරතුරු ්රතික්මෂ්ඨ ප  ර ඇත්මත් නේ ළ නිෙධාරියා ෙවත් මතාරතුරු 

නිෙධාරියා මනාවන ෙවත්ය. තවද වාර්තාගත ෂාරීෙ සඳහා ්තුො පවසා සිිමේ 

විභාගයට ෙක්වන අවස්ථමාමේදී මපාදු අධි ාරිමයහි ස්ථමාවරය පැහැදිලිවෙ මතවන 

පාර්ශව මතාරතුරු ෙැවින් 5 (1) (්) වගන්තිය ්ර ාරව ්රතික්මෂ්ඨ ප  රන ෙවටය.  මෙෙ 

අවස්ථමාමේදී ම ාමිෂන් සභාව මතවැන පාර්ශවය ලිඛිතව මහතුදරේ ෂාරීෙට විරුද්ධ ව 

ඇත්ද යන්න විෙසීය. මෙයට ිතුතුරු මදමින් මපාදු අධි ාරිය පවසා සිිමේ ශාන්ති 

මසමනවිරත්න මිය, ්නේ මතවන පාර්ශවය, 2017.08.29 දිනැති ලිිය ෙගින් මතාරතුරු 

මහතුදරේ ෂාරීෙට විරුද්ධත්වය ්ර ාශ  ර සිි ෙවයි. මෙය 2017.08.24 දිනැති අුං  

ED/RTI/1703/034 දරණ ලිිය ෙගින්,  නේ ළ නිෙධාරියා, පනමත් 29 (1) වගන්තිය 

්ර ාරව මහතුදරේ ෂාරීෙට පක්ෂව මහෝ විරුද්ධව දන්වා ්වන මෙසට  ළ විෙසීමෙන් 

අනතුරුවයි.   
 

අභියාච  මෙවිට පවසා සිිමේ 1975 අුං  1 දරන වත් ේ ෙැර ේ ්ර ාශ පනත 

යටමත් ඔහු අධොපන අොතෙුංශමේ මල්ව ේ මවත ඉල්වීේ ෂාහිපයක් සිදු  රනු ෙද 

අතර හිටප මල්ව ේ විසින් මෙෙ මතාරතුරු ෙො මදන ෙදී.ම ාමිෂන් සභාව විසින් මේ 

සේෙන්දමයන් ්රශ්නන  ළ විට ඔහු (වරසිරි ෙහතා) පවසා සිිමේ මෙය මතාරතුරු 

දැනගැතීමේ පනත සේෙත වෙට මපර ෙවයි. පරීක්ෂා  ර ෙැීෙ සඳහා මල්ව ේ විසින් 

2016.02.29 දිනැති ලිිය ෙගින් මදන ෙද ඥ රණයක් අභියාච  ම ාමිෂන් සභාවට 

ඉදිරිපත්  රන ෙදී.ම ාමිෂන් සභාව මෙවැනි මතාරතුරු නිකුත්  ර ඇත්ද යන්න 

ිතුෙඳව මසායා ෙො  නැවත ම ාමිෂන් සභාව දැනුවත් ෂාරීෙට මපාදු අධි ාරියට 

නිමයෝග  රන ෙද්මද් ්රතිෙන්ධනය සිද්ධාන්තය මපාදු අධි ාරියට ්මරහිව පැන  

නැගිය හැෂා ෙැවිනි. 
 

ම ාමිෂන් සභාව තවදුරටත් නිරීක්ෂණය  රන ෙද්මද් මතවන පාර්ශවයක් විසින් 

ඔවුන් විසින් රහසිගතව මපාදු අධි ාරිය ට සපයන ෙද මතාරතුරක් මුදා හැරීෙ 

්රතික්මෂ්ඨ ප  ළ අවස්ථමාව දී, ම ාමිෂන් සභාමේ නිමයෝගයෂාන් 29 (2) (ඇ) වගන්තිය 

යටමත්/ ්ර ාරව 'මතාරතුරු මුදා හැරීෙ, ්ෙ මතාරතුරු මහතුදරේ මනාෂාරීමේ 

පද්ගලි  ෙැඳියාවට, වඩා වැදගත් මින් වැඩිවන අවස්ථමාව  දී' අනාවරණය  ළ හැෂා 

ෙවය.  
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ඉක්ිතිව, මෙෙ අභියාචනමේ  රුු  ෙත පදනේව, ්රොණවත් මපාදු යහපතක් 

තිමේද යන්න තහවුරු  ර ගැතීෙ සඳහා අභියාච මේ සහ මපාදු අධි ාරිමයහි 

 රුු  ෂායාපෑේ සෙ ා ෙෙන ෙදී. මෙෙ මතාරතුරු ඉල්වීෙ රයමේ මස්ව යකුමේ 

වත් ේ හා ෙැර ේ ්ර ාශයක් සේෙන්දව  ප ෙැවින් ්ක් අදාළ සාධ යක් (්නමුත් 

්යට පෙණක් සීො මනාවන) මෙස, ්රශ්නනගත මතාරතුරට අදාළ,  හිටප 

විදුහල්වපතිනියට ්මරහිව අල්වෙස් මහෝ දුෂණ මචෝදනා සේෙන්දව පැමිණිලි   තිබුමන්ද 

යන්න ිතුෙඳව අභියාච මගන් ්රශ්නන  රන ෙදී. පසුගිය අවුරුදු මද  තුන පැමිණිලි 

තිබුන ෙවට  අභියාච  පවසා සිියද ෂාසිදු නිශ්නචිත වාර්තාගත මතාරතුරක් මපන්වා 

දීෙට අමපාමහාසත් විය. මෙයට මපාදු අධි ාරිය පවසා සිින ෙද්මද් ම ාමිෂන් සභාව 

මේ සේෙන්දව මසායා ෙැීෙට ඉල්වො සිියමහාත් අදාළ  රුු   ඇත්නේ පරීක්ෂා  ර 

ෙැීෙ සඳහා ම ාමිෂන් සභාව මවත මයාමු  ළ හැෂා ෙවයි.    

 

නිප්රයෝගය: 
 

ඉල්වො ඇති, රායෙ මස්ව යකුමේ වත් ේ හා ෙැර ේ ්ර ාශය, අනාවරණය ෂාරීෙ 

සඳහා ් ෙ පද්ගෙයා විරුද්ධත්වය දක්වා, ඒ මේතුමවන් මපාදු අධි ාරිය විසින් පනමත් 

29 (2) (ඇ) වගන්තිය සෙග 5 (1) (්) වගන්ති වෙට අනුකුෙව මහතුදරේ ෂාරීෙ 

්රතික්මෂ්ඨ ප  ර ඇති අවස්ථමාව දී, මපාදු යහපතට අගතිමයන් මතාරව, මපාදු 

අධි ාරිය මවත මතවන පාර්ශවය, ්නේ ගාල්වෙ සවුත්ෙන්සස් විදොෙමේ හිටප 

විදුහල්වපතිනිය  විසින් සිදු  ළ දුෂණ හා වුංචා ිතුෙඳ ෂාසිදු වාර්තාගත මතාරතුරක් 

තිමේ නේ ්ය ිතුෙඳව ම ාමිෂන් සභාව දැනුවත් ෂාරීෙට මෙයින් නිමයෝග  ර සිිමු. 

අභියාච  විසින් ද, ඉහත සඳහන් විදුහල්වපතිනියට ්මරහිව ම ෙඳු මහෝ ස්පර්ශතීය 

සාක්ියක් අප අවධානයට ෙක්  ළ හැෂාය. 
 

මපාදු අධි ාරිය විසින්, අභියාච මගන් අධි ගාස්තු අයෂාරීෙ සේෙන්ධව විෙසීේ/ 

පැහැදිලි ෂාරීේ සිදු ම ාට, මෙෙ අවස්ථමාමේදී ගන්නා ෙද ිතුයේ, අප මවත  දැන්වෙ 

අවශෙ ෙව මපාදු අධි ාරියට දන්වා සිිමු.  

2017.11.27 දින මප.ව. 11.00 දක්වා අභියාචනය  ල්ව තෙන ෙදී. 
  
***** 

 

RTIC Appeal/25/2017 (මෙෙ අභියාචන විභාගය 2017.11.27 දින පැවති ම ාමිෂන් සභා 

රැස්ව මේ 

ම ාටසක් මෙස පවත්වන ෙදී) 

 

සභ පති               -  ෙහින්ද ගේෙේිෙ ෙහතා 

ප්රක මිෂන් සභ  ස මලා ජික - මයෙෂ්ඨ න තීඥ ක ෂාෂාී ින්මටෝ යයවර්ධන 

මෙමනවිය 
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ප්රක මිෂන් සභ  ස මලා ජික - මයෙෂ්ඨ න තීඥ ක ්ස්. ජී. පුංචිමේවා ෙහතා 

අධ්යක්ෂ- ජනර ්              -        ියතිස්ස රණසිුංහ ෙහතා 

 

අභිය චක     - මේෙොල්ව අමේමස් ර ෙහතා 

ප්රන තීසි ලත් ප ර්ශවය   - සුනිල්ව මහට්ටිආරච්චචි,  මල්ව ේ, අධොපන 

අොතොුංශය (නේ ළ නිෙධාරියා) 

ප්රපනී සිටීමලා     -          මේෙොල්ව අමේමස් ර ෙහතා 

 

අභියාච  පැමිණ සිින ෙදී.   මපාදු අධි ාරිය පැමිණ සිිමේ නැත. 

 

මපර පවත්වන ෙද විභාග ෂාරීේ වෙදී මපාදු අධි ාරියට, මතවන පාර්ශවය, ්නේ 

ගාල්වෙ සවුත්ෙන්සස් විදොෙමේ හිටප විදුහල්වපතිනිය  විසින්  අභියාච  සිදු  ළ ෙවට 

පවසන දුෂණ හා වුංචා ිතුෙඳ ෂාසිදු වාර්තාගත මතාරතුරක් තිමේ නේ, ඒ ිතුෙඳව 

ම ාමිෂන් සභාව දැනුවත්  රන මෙසට නිමයෝග  රන ෙදී. ්නමුත් මපාදු අධි ාරිය 

්මස් ෂාරීෙට අමපාමහාසත් ව ඇත.  

නිප්රයෝගය: 

2017.11.06 දින නිමයෝගයයට අවනතව, මතවන පාර්ශවය, ්නේ ගාල්වෙ සවුත්ෙන්සස් 

විදොෙමේ හිටප විදුහල්වපතිනිය විසින්  අභියාච  සිදු  ළ ෙවට පවසන දුෂණ හා 

වුංචා ිතුෙඳ ෂාසිදු වාර්තාගත මතාරතුරක් තිමේ නේ ඒ ිතුෙඳව 2017.12.15 දිනට 

මපර ම ාමිෂන් සභාව දැනුවත්  රන මෙන් මෙයින් නිමයෝග  ර සිිමු. මපාදු 

අධි ාරිය ්ෙ දින වන විට දක්වන ෙද ්රතිචාරය සෙ ා ෙො/ ෂාසිඳු ්රතිචාරයක් 

මනාෙැති නේ, 2016 අුං  12 දරණ මතාරතුරු  දැනගැතීමේ අයිතිවාසි ෙ ිතුෙඳ 

පනත  ්ර ාරව නිමයෝගයක් සිදු  රනු ඇත.  

 අභියාචනය  ල්ව තෙන ෙදී. 


