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තරිඳු ජයවර්ධන එ. පුනරුත්ථාපන කකාමසාරිස් ජනරාල් කාර්යාාංශය 

RTIC Appeal/119/2017 (මෙෙ අභියාචන විභාගය 2017.11.27 දින පැවති ම ාමිෂන් සභා රැස්ව මේ 

ම ාටසක් මෙස පවත්වන ෙදී) 

සභාපති   -  ෙහින්ද ගේෙේිෙ ෙහතා 

කකාමිෂන් සභා සාමාජික - මයෙෂ්ඨ න තීඥ ක ෂාෂා ප ින්මටජ යයවධ න 

මෙමනවිය 

කකාමිෂන් සභා සාමාජික   - මයෙෂ්ඨ න තීඥ ක ්ස්ජ . ජ ංචිහේමාවා ෙහතා 

අධයක්ෂ- ජනරාල්             -        ියතිස්ස රණසචිහ ෙහතා 

 

අභියාචක    - තරිඳු යයවධ න ෙහතා 

කනාතීසි ලත් පාර්ශවය   - නේ ළ නිෙ ාරී/ ංනරුත්ථාපන ම ාෙසාරිස් යනරාල්  

කපනී සිටීම    -      තරිඳු යයවධ න ෙහතා 

                                        -     මේයධ හධෂ ගුණවධ න (මතාරතුරු නිෙ ාරියා) ංනරුත්ථාපන 

ම ාෙසාරිස් යනරාල්  ාධයාචිශය 

අභියාච  පැමිණ සටින ෙදීජ   මපාදු අධි ාරිමයහි නේ ළ නිෙ ාරියා මවනුමවන් 

මේයධ හධෂ ගුණවධ න (මතාරතුරු නිෙ ාරියා) මපතී සටින ෙදීජ 

 

අභියාච  2017.05.08 දිනැති මතාරතුරු ඉල් පමෙන්, ංනරුත්ථාපනය වූ LTTE 

සාොජි යින් (වාධි ව), ඔවුන්මේ වයස්  ාණ්ඩය, ඔවුන්මේ පදිචිහේය (දිස්ික් යට 

අනුව), සහ ස්ී ංරුෂ භාවයට අනුව ංනරුත්ථාපනය වූ සචිොව,  (මේ සයලු දත්ත 

වාධි ව වාධතාගතවූ පරිදි) 2017 දක්වා ඉල්ො සටින ෙදීජ 
 

මතාරතුරු නිෙ ාරියා ෂාසඳු ප්රතිචාරයක් මනාදැක්වූ ැැවින්, නේ ළ නිෙ ාරියා හට 

2017.06.23 දින අභියාචනයක් මයාමු  රන ෙදීජ මතාරතුරු නිෙ ාරියා 2017.07.04 දින 

මතාරතුරු ඉල් පෙ ෙැබුණු ැව දන්වා සටියද ්ෙ ඉල් පමේ හරයාත්ෙ   රුණට ෂාසඳු 

ප්රතිචාරයක් දක්වා මනාතිබුි.ජ නේ ළ නිෙ ාරියාද ප්රතිචාර දැක්වෙට අමපාමහාසත් 

වූ ැැවින් අභියාච  2017.08.29 දින ම ාමිෂන් සභාවට අභියාචනයක් මයාමු  රන ෙදීජ 
 

ම ාමිෂන් සභාවට  රන ෙද අභියාචනමේ, අභියාච  පවසා සටිමේ ඔහු නේ ළ 

නිෙ ාරියා හට 2017.05.17 දිනැතිව, තෙ මතාරතුරු ඉල් පමෙහි තත්ත්වය දැනගැතීෙ 

සඳහා, දුර ථන ඇෙතුෙක් ෙැා දුන් ැවයජ මෙෙ අවස්ථාමේදී නේ ළ නිෙ ාරියා/ 

ංනරුත්ථාපන ම ාෙසාරිස් මයනරාල් අභියාච මගන්  ඔහු  වුද සහ ඔහුට මෙෙ 



Y%S ,xldfõ f;dr;=re oek.ekSfï whs;sjdislu ms<sn| fldñIka iNdj bÈßmsg§ h' 
 

මතාරතුරු  වර   ාරණය ට අවශෙ වන්මන්ද යනුමවන් ප්රශ්නන  ර ඇතජ මෙයට 

නේ ළ නිෙ ාරියා පවසා සටින ෙද්මද් මෙෙ මතාරතුරු යාති  ආරක්ෂාවට ැෙපාන 

ැැවින් මෙෙ මතාරතුරු ඉල් පෙ සදු  රන ෙද්මද්  ාමේ නිමයජගයක් ෙතද ැව සහ 

අභියාච මේ මතාරතුරු ඉල් පෙට පාද වූ මාතුව දැනගැතීෙට අවශෙ වූ ැවයිජ  
 

අභියාච  මෙෙ දුර ථන සචිවාදය රයමේ ප්රවතත්ති මදපාධතමේන්තුමේ අ ෙක්ෂ-

යනරාල් මේ අව ානයට ෙක්  ළ අතර ඔහු ම ාෙසාරිස් යනරාල් මවත (2017.05.19 

දිනැතිව) ලිඛිතව 2016 අචි  12 දරණ මතාරතුරු දැනගැතීමේ පනත යටමත් මතාරතුරු 

ඉල් පෙ ප්රතික්මෂ්ඨ ප  රන මෙසට දැනුේ මදන ෙදීජ තවද ්ය 5 වගන්තිය ප්ර ාරව 

මතාරතුරු ෙැා මනාදිය හැෂා අවස්ථා උංටා දක්වමින් පෙණක් ැවත් පහදා මදන ෙදීජ  

ඔහු තවදුරටත් නේ ළ නිෙ ාරියාමේ අව ානය පනමත් 24 (5) (ඈ) වගන්තියට මයාමු 

 ළ අතර ්හි දක්වා ඇති පරිදි අභියාච  විසන් මතාරතුරු ෙැාගැතීමේ අරමුණ 

සඳහා තෙ  වතත්ඥ ය  සඳහන් ෂාරීෙ අනවශෙ ැව මපන්වා මදන ෙදීජ  මපාදු 

අධි ාරිමයහි අව ානය පනත යටමත් දඩුවේ ෙැබිය හැෂා වැරදි නිධවචනය  ර ඇති 

39 වගන්තියටද මයාමු  රන ෙදීජ 
 

විභාගයට ෙක්වන අවස්ථාමේදී මපාදු අධි ාරිය පවසා සටින ෙද්මද් අභියාච  ඉල්ො 

සටි මතාරතුරු  රුණු රාශිය ට අදාළ ැවයිජ මෙයට ප්රතිචාර දක්වමින් අභියාච  

මතාරතුරු ඉල් පෙ ෂායවමින් පවසා සටිමේ ඉල්ො ඇති මතාරතුරු පැහැදිලි හා 

ප්රොණවත් මෙස නිශ්නහේතව සඳහන්  ර ඇති ැවයිජමෙයට අභියාච මේ ප්රතිචාරය 

වුමේ  රයය මවනස්වෙට ප්රථෙව, අභියාච  ඉල්ො සටි සචිොමල්න ඇතුළත් 

මල්නයක්  පවත්වාමගන ය ය ැවත් අ අතුරින් සෙහර සචිොමල්න මපාදු 

අධි ාරිමයහි මවබ් අඩවිමේද ප්රදධශනය වූ ැවත්යජ අභියාච  පවසා සටිමේ අවශෙව 

තිබුමන් නිෙ සචිොමල්න ැවත් මවබ් අඩවිමේ තිබු මතාරතුරු 2014 දක්වා පෙණක් 

වූ මතාරතුරු ැවත්යජ 
 

මපාදු අධි ාරිය මෙය පැහැදිලි  ර මදමින් පවසා සටිමේ මවබ් අඩවිය 2014 සට 

යාවත් ා පන  ර මනාතිබු ැවත් අ දක්වා තිබු මතාරතුරු ්ක්සත් යාඥ න්මේ 

සචිවි ානය සහ යොතෙන්තර රතු ුරරුස  මිුවව හමුමේ ඉදිරිපත් ෂාරීෙ සඳහා මැදා 

හරින ෙද මපාත් ොධගමයන් නිුරත්  ර ඇති ැවත්යජ මීට සොන ස්වභාවයෂාන් යුත් 

මතාරතුරු දැනටෙත් යොතෙන්තර සචිවි ාන වෙට ෙැා දී ඇති ැැවින් මෙෙ 

මතාරතුරු නිුරත් ෂාරීෙට මපාදු අධි ාරිය පසු ැට වෙට  මාතුව විෙසා සටි විට මපාදු 

අධි ාරිමයහි මතාරතුරු නිෙ ාරියා පවසා සටින ෙද්මද් මෙෙ මතාරතුරු 

ංනරුත්ථාපනය වූ ංද්ගෙයින්මේ නැවත සොයයට අන්තධරහණය  වෙට ැෙපමේ 

ඇති  රන ැවයිජ ඉල්ො ඇති මතාරතුරු තනි ංද්ගෙයුරමේ මපෞද්ගලි  විස්තර වෙට 

ෂාසදු සේැන් යක් මනාෙැති සචිොමල්න වෙට මාොවූවක් ැවත්,මෙවිට ම ාමිෂන් 

සභාව මපාදු අධි ාරිමයහි අව ානයට මගන ්න ෙදීජ 
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2014 දක්වා  දිස්ීක් ය, ස්ී ංරුෂ භාවය, වයස යනාදිය ෙත පදනේව 

ංනරුත්ථාපනය  රන ෙද ංද්ගෙයින්මේ මතාරතුරු දැනටෙත් ප්රසද්   ර ඇත්නේ 

2014 න් පසුව මෙෙ මතාරතුරු නිුරත්  ළ මනාහැෂා වන්මන් ුරෙන මාතුවක් නිසාද 

යන්න විෙසා සටින ෙදීජමතාරතුරු නිෙ ාරියා මේ වන විට පවසා සටින ෙද්මද් 

මතාරතුරු ඉල් පෙ ප්රතික්මෂ්ඨ ප  රන ෙද්මද් ංනරුත්ථාපනය වුවන්මේ 

මපෞද්ගලි ත්වය ආරක්ෂා ෂාරීෙ සඳහා ැවයිජ ංනරුත්ථාපනය වූ ංද්ගලියින් නැවත 

පදිචිහේ  ර තිබුමන් ඔවුන් මුලින් පදිචිහේව සටි දිස්ීක්  වෙ මනාවන ැවත්, ඊට අදාළ 

සචිොමල්න මහදරදරේ  ළමහාත් ෑනමෙ ංද්ගෙයුරට ංනරුත්ථාපනය වූ 

ංද්ගෙයින් සටින ස්ථානය සහ සාොනෙ යනගහණය තුළ විසරී ඇති ආ ාරය මසායා 

ගැතීෙට හැෂාවන ැැවින් ්ෙය න් ංනරුත්ථාපනමයන් පසුව නැවත සොයයට 

අන්තධරහණය වෙට තැත්  රන්නන්ට (හිටං ළො මසාල්දාදුවන් ඇතුුවව) අහිත ර 

මෙස ැෙපමේ ඇති  ළ හැෂා ැවටත්  රුණු ඉදිරිපත්  රන ෙදීජ 
 

ම ාමිෂන් සභාව ඉදිරිමේ මගානු  රන ෙද 2017.11.22 දිනැති ලිඛිත මද්ශන පරිදි, මපාදු 

අධි ාරිය, 2017.05.20 දිනැතිව ැන් නාගාර ප්රතිසචිස් රණ,ංනරුත්ථාපන, නැවත 

පදිචිහේ ෂාරීෙ සහ හින්දු ආගමි   ටයුතු අොතොචිශ මල් ේ අෙතන ෙද ලිියක් 

ෙය න්, අභියාච  ඉල්ො සටි මතාරතුරු ෙැා දිය හැෂා දැයි විෙසා ්යට ිදරතුරක් 

ැොමපාමරාත්තුමවන් සටි ැව ෂායා සටියිජ මපාදු අධි ාරිය  රුණු ෂායා පාමින් පවසා 

සටිමේ ැන් නාගාර ප්රතිසචිස් රණ,ංනරුත්ථාපන, නැවත පදිචිහේ ෂාරීෙ සහ හින්දු 

ආගමි   ටයුතු අොතොචිශමයහි අනුෙැතිය සහ ආරක්ෂ  අොතෙචිශමේ 

අනුෙැතියද ෙැාගත් පසු මතාරතුරු මහදරදරේ  ළ හැෂා ැවයිජ අභියාචනය විභාග 

ෂාරීෙට නියමිත දින වන විට ෂාසදු අොතොචිශයක් ප්රතිචාර දක්වා මනාතිබුි.ජ මපාදු 

අධි ාරිය පනමත් 5 (1) (අ) සහ 5 (1) (ආ) (i)  වගන්ති ම ාමිෂන් සභාමේ අව ානයට 

මයාමු  රන ෙද අතර තවදුරටත් ෂායා සටිමේ මතාරතුරු නිුරත් ෂාරීෙට අදාළ 

අොතොචිශයන්හි අනුෙැති ෙැමැන තුරු සටි ැවයිජ  
 

මතාරතුරු මවත ප රමේශ වමේ අයිතිවාස ෙ ප රතික්මෂ්ඨ ප  ළ හැෂා අවස්ථාව වන 5 (1) 

(අ) වගන්තිය ස ාරණී රණය  ෂාරීමේදීමපාදු අධි ාරිය පවසා සටින ෙද්මද් 

ංනරුත්ථාපනය වු ංද්ගෙයින්මේ මපෞද්ගලි  විස්තර සචිොමල්න ෙය න් ිදරබුබු 

වන අතර මෙය සෙස්ථ යන ම ාට්නාශමේෙ මපෞද්ගලි ත්වයට ැෙපාන ැවයිජ  මපාදු 

අධි ාරිය වැඩිදුරටත් ප්ර ාශ  ර සටිමේ, සේැන් වූ ංද්ගෙයින් සොයය ෙය න් 

හචිවඩු රණයට ෙක්වු සහ ෙක්මවමින් පවතින අය වන ැවයිජ උදාහරණයක් 

මගනහැර පාමින් මපාදු අධි ාරිය පවසා සටිමේ රාෙ නිෙ ාරී සහති යක් වැනි සරෙ 

ලියවිල්ෙක් පවා ෙැා ගැතීෙ අපහසු ැවයිජ   

නිකයෝගය: 

 

මතාරතුරු දැනගැතීමේ පනමත් 5 (1) (අ) සහ 5 (1) (ආ) (i) ිදරමවලින් පහත පරිදිය: 
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(අ) ංද්ගලි  මතාරතුරුවෙට අදාළ මතාරතුරු සේැන් මයන් වන විට, 

මතාරතුරු මහදරදරේ ෂාරීෙ යේ මපාදු  ටයුත්තක් මහජ  සේැන් තාවක් 

සඳහා ෂාසදු සේැන් යක් මනාෙැති අවස්ථාව  දී මහජ යේ තනි ංද්ගෙයුරමේ 

ංද්ගලි ත්වය අනවසරමයන් ආ  රෙණය ෂාරීෙක් සදුමේ නේ, ්ෙ මතාරතුරු 

මහදරදරේ ෂාරීෙ විශාෙ වශමයන් ෙහයන සුභසද්ධිය විසන් සා ාරණී රණය 

 රයි නේ, මහජ අදාළ තැනැත්තා විසන් ්ෙ මහදරදරේ ෂාරීෙ සඳහා ලිඛිතව 

 ැෙැත්ත ෙැා දී ඇත්නේ මිස; 

 

(ආ) ්ෙ මතාරතුරු මහදරදරේ ෂාරීෙ - 

(i) රායෙ ආරක්ෂාවට මහජ ්හි මභෞමි  අණ්ඩතාවයට මහජ යාති  

ආරක්ෂාවට ැරපතෙ මෙස අගතිදාය  වන අවස්ථාව ; 

 

මෙෙ අභියාචනමේදී මතාරතුරු ඉල් පෙ හා මපාදු අධි ාරිමයහි ප්රතිචාරයට අදාළව 

විසදිය යුතු ප්රශ්නන මද ක් හඳුනාගත හැෂායජ පළමුව අභියාච මගන් මතාරතුරු 

ඉල් පෙට මාතු විෙමාමෙන් මපාදු අධි ාරිය පනමත් 24 (5) (ඈ) වගන්තිය උල්ෙචිඝණය 

 ර ඇතජ   
 

24 (5) (ඈ) වගන්තිය පහත පරිදිය; 

මතාරතුරු සඳහා යේ ඉල් පෙක් ඉදිරිපත්  රනු ෙැන ංරවැසයුර විසන්ජජජ ඔහු 

මහජ ඇය සේැන්   රගත හැෂා අවශෙ විස්තර හැර, මතාරතුරු ඉල්ො සටීෙට 

මාතු ෂාසවක් මහජ මවනත් ංද්ගලි  විස්තර ෙැා දීෙ අවශෙ මනාවන්මන් යජ 
 

මදවනුව මපාදු අධි ාරිය විසන් ඉදිරිපත්  රන ෙද තධ ය වන, පනමත් 

මපෞද්ගලි ත්වයට අදාළ 5 (1) (අ) වගන්තිය ප්ර ාරව සහ යාති  ආරක්ෂාවට අදාළ 5 

(1) (ආ) (i) වගන්තිය ප්ර ාරව සචිොමල්නවෙට අදාළ මතාරතුරු ප්රතික්මෂ්ඨ ප ෂාරීෙ, 

අප මවත ඉදිරිපත්  ර ඇති  රුණු ෙත පදනේව ිදරගත මනාහැෂායජ  
 

5 (1) (අ) වගන්තිය යටමත් ංද්ගලි ත්වය අනවසරමයන් ආක්රෙණය ෂාරීෙ යන 

මතාරතුරු මවත ප රමේශ වමේ අයිතිවාස ෙ ප රතික්මෂ්ඨ ප  ළ හැෂා අවස්ථාව අදාළ 

වන්මන් ංද්ගෙයින්ට පෙි.ජ අ අනුව මපාදු අධි ාරියට සොය ම ාට්ටාශය  

මපෞද්ගලි ත්වයට ැෙපමේ ඇති විය හැෂා ැව පවසමින් උත්තරවාද ඉදිරිපත්  ළ 

මනාහැෂායජ තවද මපාදු යහපත සේැන් වූ  ෙ, මතාරතුරු මහදරදරේ ෂාරීෙ මපාදු 

අධි ාරිමේත් රයමේත්  ාධයභාරය සඳහා වාසදාය  වන (අවාසයක් මවනුවට)  ැව 

මපතී යයිජ 

අප ඉදිරිමේ ඇති  රුණු සෙ ා ැෙන  ෙ පනමත් 5 (1) (ආ) (i) වගන්තිය යටමත් 

මතාරතුරු  ප රතික්මෂ්ඨ ප ෂාරීෙද අ හා සොනව පවත්වාමගන යා මනාහැෂා අවස්ථාවෂාජ 

මීට මපර  ාෙපරිච්මේදය ට අදාළව සොන මතාරතුරු මපාදු අධි ාරිය විසන් නිුරත් 

 ර ඇති ැවද ගණනයට ගැතීමේදී, මතාරතුරු ඉල් පමෙන් ඉල්ො ඇති සචිාමල්න 

(ංද්ගෙයින්මේ මපෞද්ගලි  මතාරතුරු වෙට අදාළ මනාවන)  හා යාති  ආරක්ෂාව 

අතර තධ ානුුරෙ සේැන් යක් දැකීෙ අපහසුයිජ දැනටෙත් මපාදු සන්ත මේ  ඇති 

මතාරතුරු සහ මෙෙ අවස්ථාමේ 5 (1) (අ) සහ (ආ) (i) වැනි වගන්ති යටමත් ප රතික්මෂ්ඨ ප 
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 ර ඇති මතාරතුරු අතර, නනති  මෙස සෙ ා ැෙන  ෙ, වටහාගතහැෂා හා 

තාධෂා  පදනෙක් මනාෙැතජ ්වැනි තධ ානුුරෙ මවනසක් මපාදු අධි ාරිය විසන් 

සදු  රනු ෙැබුවමහාත්, මෙෙ අභියාචනමයහි සෙ ා ැැලිය හැෂායජ  
 

2014 දක්වා වාධතාගත,වාධි ව වධී රණය  ර ඇති, මපාදු සන්ත මේ දැනට 

නිුරත්ව පවතින මතාරතුරු/ දත්ත, මහදරදරේ  රන මෙසට මපාදු අධි ාරියට 

නිමයජග  ර සටිමුජ මෙයට මපාදු අධි ාරිය අවනත වෙට ් ඟ ැව පවසා සටීජ 

 

2014 සට 2017 දක්වා  ාෙ මාොවට අදාළව, මතාරතුරු ඉල් පෙ ෙය න්, ඉල්ො ඇති 

මතාරතුරු ද  ම ාමිෂන් සභාව මවත ඉදිරිපත් ෂාරීෙටද මපාදු අධි ාරියට  නිමයජග 

 ර සටිමුජ ්ෙ මතාරතුරු සහ පාධශවයන්මේ ලිඛිත මද්ශනද සෙ ා ැො, ්ෙ 

මතාරතුරු මහදරදරේ ෂාරීෙ පනත යටමත් හා ඊට අනුුරෙව මපාදු යහපත උමදසා මේද 

යන්න ම ාමිෂන් සභාව ඥ රණය ට ්ළමෙනු ඇතජ මපාදු අධි ාරිය වාධතාගත 

ෂාරීෙ සඳහා පවසා සටිමේ ම ාමිෂන් සභාමේ නිමයජගයක් ෙත මතාරතුරු මහදරදරේ 

ෂාරීෙට ් ඟ ැවයිජ 

 

අභියාචනය මීළඟට විභාගයට ගැතීෙට නියමිත දිනට මපර ලිඛිත මද්ශන මගානු  ෙ 

හැෂායජ 

 

අභියාචනය මෙයින්  ල් තැමබ්ජ 

 

මීළඟ විභාග ෂාරීමේ දිනය: 2018.01.22 

***** 

RTIC Appeal (ංද්ගලි  වශමයන් විභාග ෂාරීෙ)/119/2017  

2016 අචි  12 දරණ මතාරතුරු දැනගැතීමේ අයිතිවාස ෙ ිදරැඳ පනමත් 32(1) 

වගන්තිය ප්ර ාරව  රන ෙද නිමයජගය සහ 2017 මතාරතුරු දැනගැතීමේ 

අයිතිවාස ෙ  ිදරදරැඳ ම ාමිෂන් සභා රීතින්හි (ගාස්තු සහ අභියාචන 

 ාධයපටිපාටිය) රීති අචි  28 යටමත් පවතවාමගන යනු ෙැන පටිපාටිය වාධතා 

ෂාරීෙජ(මෙෙ අභියාචන විභාගය 2018.01.22 දින පැවති ම ාමිෂන් සභා රැස්ව මේ 

ම ාටසක් මෙස පවත්වන ෙදී) 

සභාපති     -  ෙහින්ද ගේෙේිෙ ෙහතා 

කකාමිෂන් සභා සාමාජික - මයෙෂ්ඨ න තීඥ ක ෂාෂා ප ින්මටජ යයවධ න 

මෙමනවිය 

කකාමිෂන් සභා සාමාජික - මයෙෂ්ඨ න තීඥ ක ්ස්ජ . ජ ංචිහේමාවා ෙහතා 



Y%S ,xldfõ f;dr;=re oek.ekSfï whs;sjdislu ms<sn| fldñIka iNdj bÈßmsg§ h' 
 

කකාමිෂන් සභා සාමාජික -  ආචාධය මසල්වි තිරුචන්ර මිය 

කකාමිෂන් සභා සාමාජික - විනිසුරු මරජහිතී වල්ගෙ 

අධයක්ෂ-ජනරාල්  - ියතිස්සරණසචිහ 

 

අභියාචක   - තරිඳු යයවධ නෙහතා 

කනාතීසිලත්පාර්ශවය  - නේ ළ නිෙ ාරී/ ංනරුත්ථාපන 

ම ාෙසාරිස් යනරාල් 

 

කපනීසිටීම       

අභියාච    - තරිඳු යයවධ න ෙහතා 

මපාදු අධි ාරිය    -  මේයධ අ ඩී  ප්රියදධශන 

කතාරතුරු ඉල්ීම කගානු කරන ලද දිනය: 08.05.2017 

කතාරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:  04.07.2017 (ෙැබුණු ැව 

දැන්වෙ පෙි.) 

නම්කළ නිලධාරියා කවත අභියාචනය කයාමු කළ දිනය: 23.06.2017 

නම්කළ නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය: - 

RTIC කකාමිෂන් සභාව කවත අභියාචනය කයාමු කළ දිනය: 29.08.2017 

 

අභියාචනය අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

ම ාමිෂන් සභාව විසන් මපර අවස්ථාමේදී නිමයජග  ළ පරිදි, මපාදු අධි ාරිය 

ම ාමිෂන් සභාව මවත, 2014 සට 2017 දක්වා වූ  ාෙයට අදාළව, ඉල්ො තිබු මතාරතුරු 

්නේ, වයස, පදිචිහේය (දිස්ික් ය අනුව), සහ ස්ී ංරුෂ භාවය අනුව 

ංනරුත්ථාපනයට ෙක් වූ ්ල්ජටීජටීජඊජ සාොජි යින් සචිොව, ෙැා මදන ෙදී (සයලු 

දත්ත වාධි ව වාධතාගත  ර ඇති ආ ාරමයන්)ජ    

මපාදු අධි ාරිය නැවත නැවතත් මපර විභාග අවස්ථාමේ පරිදි ෂායා සටිමේ අදාළ 

මතාරතුරු, ම ාමිෂන් සභාමේ පරීක්ෂණය සඳහා ෙැා දී ඇති ැවත් ්ය මපාදු 

සන්ත යට මුදා හැරීමෙන් ංනරුත්ථාපනයට ෙක්වූ හිටං ්ල්ජටීජටීජඊජ සාොජි යින් 

අපහසුතාවයට ෙක්විය හැෂා ැවත්යජ මපාදු අධි ාරිය තවදුරටත් අව ාරණය  ර 

සටිමේ ංනරුත්ථාපන ක්රියාවලිය තුෙදී ංනරුත්ථාපනයට ෙක්වන්නන්මේ අඥ තය 
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ෙතක්වෙට  අවස්ථාව ෙැා මනාමදන ැවත් මතාරතුරු මුදාහැරීමෙන් ්වැනි 

ෙත යන් ආවධයනය විය හැෂා ැවත්යජ   

අභියාච  තවදුරටත් ඔහුමේ මපර ස්ථාවරය පරිදි පවසා සටිමේ 2014 දක්වා මේ හා 

සොන මතාරතුරු මපාදු අධි ාරිය විසන් මහදරදරේ  ළ ැවත් ්ෙ නිසා 2014 

වධෂමයන් පසු සචිොමල්න ෙැා මනාදීෙට ෂාසඳු මාතුවක් නැති ැවත්යජ තවද ් ක් 

අවස්ථාව දී ළො මසාල්දාදුවන්මේ ඡායා රූප පවා මවබ් අඩවිමේ ප්රදධශනය  ර තිබු 

ැවත් අභියාච  සඳහන්  ර සටින ෙදීජ මෙෙ නිසා මපාදු අධි ාරිය විසන් 

මපෞද්ගලි ත්වයට සදු විය හැෂා යයි පවසන ැෙපමෙ යන  රුණද අභිමයජගයට ෙක් 

වියජජ  

නිකයෝගය: 

මෙෙ අවස්ථාමේදී ඉල්ො ඇති මතාරතුරු වෙ ෂාසදු ංද්ගලික් මතාරතුරක් (නේ, ලිින) 

අඩචිගු මනාවන අතර සචිෙමල්න පෙණක් මේජ ්ෙ නිසා ංනරුත්ථාපනයට 

ෙක්වූ/ෙක්වන්නන් හට ෂාසදු අහිත ර ප්රතිවිපා  ඇති හැෂා සැැම අව ානෙක් නැතජ 

තවද අප මුලින් නිරීක්ෂන  ළ අයුරින්, මෙෙ අභියාචනයට අදාළ දත්ත 2014 වධෂයට 

මපර මපාදු සන්ත යට නිුරත්  ර ඇතජ  සතෙ වශමයන් මහදරදරේ ෂාරීමේ 

 නාත්ෙ  ැෙපැෙ සහ ංනරුත්ථාපනය වූවන් මේ උදාහරණ ගත්  ෙ 

ප්රතිසන් නගතවමේ ක්රියාවලියටද ්ෙය න්  නාත්ෙ  ැෙපමෙක්  වෙට අවස්ථාවක් 

ඇතජ   

්ෙ නිසා මෙවැනි මතාරතුරු 2014න් පසු අදාළ මෙස ප්රසද්  මනාෂාරීෙට ෂාසදු  

නනති  මාතුවක්/ පදනෙක් නැතජ  

මතාරතුරු ෙැාදීෙ ප්රතික්මෂ්ඨ ප ෂාරීෙට නේ ළ නිෙ ාරියා ගත් ඥ රණය ප්රතිවධතනය 

 ර සටිමුජ මපාදු අධි ාරිය විසන් ම ාමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් රන ෙද මතාරතුරු, 

්නේ, වයස, පදිචිහේය (දිස්ික් ය අනුව), සහ ස්ී ංරුෂ භාවය අනුව 

ංනරුත්ථාපනයට ෙක් වූ ් ල්ජටීජටීජඊජ සාොජි යින්ට අදාළ සචිොමල්න (සයලු දත්ත 

වාධි ව වාධතාගත  ර ඇති ආ ාරමයන්) අභියාච  මවත ෙැා දිය හැෂා ැවට 

නිමයජග  ර සටිමුජ  

අභියාචනය අවසන්  රන ෙදීජ 


