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                     එස්. එච්. දයාරත්න  එ. ඉඩම් සහ පාර්ලිමම්න්තු ප්රතිසංස්කරණ අමාත්යංශය  
 
RTC Appeal (ප ෞද්ගලික විභාග කිරීම) / 43/ 2018 (10.07.2018 දින  ැවති පකාමිෂන් සභා 
රසවීපේ පකාටසක් පෙස කරන ෙද නිපයෝගය)  

2016 අංක 12 දරණ ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබද  නපේ 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව 

කරන ෙද නිපයෝගය සහ 2017 ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පකාමිෂන් සභා රීතීන්ි 

(ගාසවතු සහ අභියාචනා කාර්යය ටි ාටිය), රීති අංක 28 යටපේ  වේවාපගන යනු ෙබන 
කාර්යය ටි ාටිය 

 
සභා ති    : මින්ද ගේමන්පිෙ මහ ා  

පකාමිෂන් සභා සාමාජිකයින් : කිශාලි පින්පටෝ-ජයවර්ධන පමපනවිය 

                 එසව. ජී. පංචිපහවවා මහ ා 

        විනිසුරු පරාිනී වල්ගම  

 
අභියාචක        : එසව. එච්. දයාරේන මහ ා  

පනාතිසි ෙේ  ාර්ශව       : පල්කේ, ඉඩේ සහ  ාර්ලිපේන්තු ප්රතිසංසවකරණ අමා යංශය  

 
ප නී සිටීම  

අභියාචක   : එසව. එච්. දයාරේන මහ ා  

ප ාදු අධිකාරිය   : ආර්. එේ. අජිේ චන්රසිරි, සහකාර අධයක්ෂ (සැළසුේ) 
 

 

ප ාරතුරු ඉල්ීම පගානු කරන ෙද දිනය 

 
2017.08.14 

ප ාරතුරු නිළධරයා තීරණය ෙබා දුන් දිනය 

 

2017.08.23 

නේ කෙ නිළධරයා පව  අභියාචනය පයාමු කළ දිනය 2017.09.01 

නේ කෙ නිළධරයා තීරණය ෙබා දුන් දිනය 

 

-- 

ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පකාමිෂන් සභාව පව  අභියාචනය 
පයාමුකළ දිනය 

2017.11.10 

 
අභියාචනය විභාග කරන අවසවථාපේ උද්ග  වූ කරුණු:  

 

ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පකාමිෂන් සභාපේ නිපයෝගය ම , ඉඩේ සහ  ාර්ලිපේන්තු 
ප්රතිසංසවකරණ අමා යංශය මාර්ගපයන් අභියාචක පව  මිනින්පදෝරු පද ාර් පේන්තුව විසින් ෙබාදුන් 

පිඹුර පදෝෂ සහග  බව අභියාචක විසින් ප න්වා පදන ෙදී. උදාහරණයක් පෙස, එම පිඹුපර් අදාළ 

ප්රපද්ශපයි වැේ   හක් ඇති බව දක්වා ඇති නමුේ, ස යවශපයන්ම එම ප්රපද්ශපේ  වතින්පන් වැේ තුනක් 

 මණක් බව අභියාචක කියා සිටී.  වද ඔහු  වසන  රිදි, මැනුේ ති ට අනුව ද එම පිඹුර නිරවදය පෙස 

සෙකන්නකි. පකාමිෂන් සභාව විසින් අභියාචනා විභාගපේදී 1914 දී සහ 1938 දී සකසව කරන ෙද පිඹුරු 
සසඳා බැීපේදී  සක් වූපේ ඒවාපයි සඳහන් ඇ ැේ ප ාරතුරු එකිපනකට  ටහැනි බවයි.  

 
නිපයෝගය:  
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අභියාචක විසින් ඉල්ුේ පකාට ඇති පොට් අංක 13 - “පින්වැවපහන” ඉඩපමි පිඹුර අභියාචක විසින් 

ඉල්ුේ පකාට ඇති පොට් අංක 13 - “පින්වැවපහවන” ඉඩපමි පිඹුර පේ වන විටේ පකාමිෂන් සභාපේ 

නිපයෝගය  රිදි ෙබා දී ඇති අ ර, එි අභියාචක ප න්වා පදන පදෝශ නිවැරදි කිරීමට බෙය පකාමිෂන් 
සභාව සතු පනාපේ.  

එම නිසා අභියාචනය පමයින් අවසන් කරනු ෙැපේ.  

පකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාසවතු හා අභියාචනා කාර්ය ටි ාටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකාරව පමම නිපයෝගය පද ාර්ශවය පව  සන්නිපේදනය කරනු ෙැපේ.  
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