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කේ ලියනපතිරණ එ. කවෞඛ්ය කව ල  කපප ්තමකන්තතුල -පකුණු පෂ ම 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික විභ ග කිරීම) 06/2018 (2018.03.19 දින පැලති විධිමත් කකොමි්ත වභ  

රැව්වීකනදී විභ ග කිරීකම්ත අනතුරුල අනුමම කරන ප නිකයෝගය)  

 

2016 අංක 12 පරණ කමොරතුරු පැනගැනීකන අයිතිල සිකම පිළිබඳ පනකත් 32(1) ලග්තතිය ප්රක රල 

කරන ප නිකයෝගය වශ 2017 කමොරතුරු පැනගැනීකන අයිතිල සිකම  පිළිබඳ කකොමි්ත වභ  රීති්තහි 

(ග ව්තු වශ අභිය චන ක ්තයපටිප ටිය), රීති අංක 28 යටකත් පලමල කගන යනු බන ක ්තය පටිප ටිය. 

 

වභ පති     -  මහින්ද ගේමේපි  

කකොමි්ත වභ  ව ම ජික - තජෙ න නීීඥ එව . ජී. පුංචිතශේලා  

කකොමි්ත වභ  ව ම ජික -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  

අධ්යේ-ජනර ල්  - පියතිව ව රණසිුංශ 
 
අභිය චක   - තේ ලියනඳතිරණ මිය 

කනොතීසිත් ප ්තලය  - නේකෂ නිධාරී තවෞඛ්ෙ තවේලා තදඳාර් තේන්තුල -දකුණු 

ඳෂා  

 

කමොරතුරු ඉල්ලීම කගොනු කරන ප දිනය: 2017.06.05 

කමොරතුරු නිධ් රිය  තීරණය බ  දු්ත දිනය:   2017.06.15 

නනකෂ නිධ් රිය  කලම අභිය චනය කයොමු කෂ දිනය: 2017.09.10  

නනකෂ නිධ් රිය  තීරණය බ  දු්ත දිනය:  - 

RTIC කකොමි්ත වභ ල කලම අභිය චනය කයොමු කෂ දිනය:  2017.10.17 

 
  

අභිය චනයට පසුබිනවූ කරුණු: 
 
අභියචක විසින් කරන ද 2017.06.05 දිනැති ඉල්ලීම වශ එයට වේබන්ධ  ලත්  ලිපිලට අනුල ඳශ  

කරුණු ඳැශැදිලි තේ.  

නිලැරදි විශ්රාම ලැටු ප රතිත ධන ඳ්රයේ නිකුත් කරන  තව ඉල්ා අභියාචක දකුණු ඳෂාත් තවෞඛ්ෙ 

තවේලා අධෙේක තල  2017.01.30 වශ 2017.03.13 දිනැතිල තල්ඛ්නග   ැඳෑතන් ලිපි යලා ඇ . ඊට 

අම රල අභියාචක දකුණු ඳෂාත් තවෞඛ්ෙ තවේලා කාර්යායටද තගොව  කරුණු ඳශදා දී කරුණට අදාෂ ලිපි 

තල්ඛ්න ල ඡායා පිටඳත් ද  තදන දී.  ඉන් ඳසු YHS සුභාෂිනි දිලිරුේෂි විසින් ඉල්ා එලන ද 

තල්ඛ්නද 2017.03.31 දින තල්ඛ්න ග   ැඳෑතන් යලා ඇ . අභියාචක ඳලවා සිටින්තන්  මා තේ 

සියල් කෂ ඳසුද තේ දේලා තඳොදු අධිකාරිතයන් කිසිදු පිළිතුරේ ැබී නැති බැවින් ඒ වේබන්ධතයන් 

අලෙ ඳරිදි මා ර තවෞඛ්ෙ තවේලා අධෙේ කාර්යාතයන්ද විව  ර බා තගන අභියාචක දැනුලත් කරන 

තවටය. ඒ අනුල අභියාචනතයහි කරුණ දැේවීතමන් ඳැශැදිලි ලන්තන් අභියාචක  ම විශ්රාම ලැටු ප 

රතිත ධන ඳ්රය නිකුත් කිරීමට වේබන්දල ගත් පියලර විමවා ඇති බලයි. 
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අභියාචක 2017.07.31 දිනැතිල තඳොදු අධිකාරිය තල  යලන ද ලිපිතයන්ද ඉල්ා සිටින්තන් අයතේ 

නිලැරදි ලැටුඳ ගණනය කරන  තවටය. 2017.06.15 දිනැතිල තඳොදු අධිකාරිතයහි අධෙේක තලනුතලන් 

පිළිතුරු තදමින් වශකාර අධෙේක තමම ඉල්ලීම දිව ්රිේ තවෞඛ්ෙ තවේලා අධෙේ, දිව ්රිේ තවෞඛ්ෙ තවේලා 

අධෙේ කාර්යාය, මා ර තල  තයොමු කරන දී. තමයට පිළිතුරු තව 2017.08.09 දිනැතිල දිව ්රිේ 

තවෞඛ්ෙ තවේලා අධෙේ පිළිතුරු වඳයමින් ඳලවා සිටින්තන් අභියචක තඳර අලව ථාලක ඉල්ා සිටි අයුරින් 

ඇයතේ ලැටු ප වුංත ධනය තකොට එම තල්ඛ්නය ඇය තල  බා දුන් බලයි.  

තකතවේ වුලද අභියාචක නැල  නැල  ඳලවා සිටින්තන්  ම විශ්රාම ලැටුඳ  ලදුරටත් වුංත ධනය විය යුතු 
බලයි. දිව ්රිේ තවෞඛ්ෙ තවේලා අධෙේ නැල  ලරේ අභියාචකතේ පද්ගලික තගොනුල ඳරීේා කර බා 
ඇමුණුම 1 තව කුණු කර ඇති ලැටු ප ඳරිලර් න ලිපිය වකව  තකොට පද්ගලික තගොනුල වමග තවෞඛ්ෙ 
තවේලා තදඳාර් තේන්තුල -දකුණු ඳෂා  (එනේ තඳොදු අධිකාරිය) තල  උඳතදව  වශා තයොමු කර ඇ . 
 

අභිය චනය විභ ග කිරීකන අලව්ථ කේදී උද්ගමවූ ක රණ : 

 
අභියාචක අභියාචනය වශා ඳැමිණ සිටීමට තනොශැකි බල දන්ලා  සිටින දී. අභියාචනය වකා බන 
කෂ තඳනී යන්තන් අභියාචක විසින්  ම විශ්රාම ලැටු ප විම ාලය වේබන්ධතයන් තඳොදු අධිකාරිය විසින් 
තගන ඇති පියලර වේබන්ධතයන් ත ොරතුරු ඉල්ා සිටින බලයි. 
තඳොදු අධිකාරිතයහි ලාචික කරුණු කියාඳෑේ වශ 2018.03.15 දිනැති ලිඛි  කරුණු කියාඳෑේ ලට අනුල 
තඳනී යන්තන් අභියාචකතේ ලැටු ප ඳරිලර් නතයහි අදාෂත්ලය  ශවුරු කර ගැනීම පිළිබල ීරණයේ 
ගැනීම ගැටළු වශග ව බැවින් ශා එය ඳරීේා කර බැලීම වශා තිබු කාර්ය බහු ාලය තශේතුතකොට 
රමදව බල පිළිගන්නා අ ර ඉදිරි වතියේ තුෂ අදාෂ ලැටු ප ඳරිලර් නය ඳරීේා කර පිළිතුරු වැඳයීමට 
කටයුතු කරන බලයි. 

 

නිකයෝගය: 

 

තඳොදු අධිකාරියට අදාෂ ලැටු ප ඳරිලර් නය පිළිබල තවොයා බා, එකඟවී ඇති ඳරිදි, ඇයතේ ලැටු ප 

ඳරිලර් න  ත්ත්ලය පිළිබල, තකොමින් වභාලට පිටඳ ේ වහි ල, අභියාචක තල  පිළිතුරු වඳයන 
තවට නිතය ග කර සිටිමු.  
අභියාචනය තමයින් අලවන් කරනු ැතේ. 
 
***** 


