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එ". ෙ&. '. ෙ&. නාග+ංහ එ. ෙගා.ජන සංව2ධන ෙදපා2තෙ7"8ව 
  

RTIC Appeal (9:ග;ක වශෙය" .භාග @Aම)/ 52/2017 (2018.08.09 ?න පැව0 YZම[ ෙකා9ෂ; 
සභා \ස්^ෙ-B Yභාග _`ෙම; අන%&ව අaමත කරන ලද cෙයdගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ ෙතාර%& දැනගැ,ෙ- අ/0වා2කම 56බඳ පනෙ[ 32(1) වග;0ය iකාරව කරන 
ලද cෙයdගය සහ 2017 ෙතාර%& දැනගැ,ෙ- අ/0වා2කම 56බඳ ෙකා9ෂ; සභා `k;l (ගාස්% හා 
අmයාචන කාoයp පqපාqය), `0 අංක 28 යටෙ[ පව[වාෙගන යa ලබන කාoයp පqපාqය.  
 
සභාපD:                               මl;ද ග-ම-5ල  
ෙකාFෂ" සභා සමාHක: ආචාoය ෙසsY 0&ච;t;  
ෙකාFෂ" සභා සමාHක: Ycu& ෙරdlv වsගම  
 
අධJ&ෂ-ජනරාM:  5ය0ස්ස රණ2ංහ  
 
අNයාචක     -     එ;. ෙy. z. ෙy. නාග2ංහ 9ය 
ෙනාD+ ලQ පා2ශවය    -     න- කළ cලධා`, ෙගාYජන සංවoධන ෙදපාoතෙ-;%ව, බ�sල  
ෙපR+Sම   
අmයාචක   - පැ9ණ නැත  
ෙපා� අZකා@ය    - �. එ-. එස.් �. ?සානායක, ෙගාYජන සංවoධන ෙදපාoතෙ-;%ව 
 
ෙතාර%& ඉs�ම ෙගාa කරන ලද ?නය  2017.05.02 
ෙතාර%& cළධා@යා kරණය ලබා �; ?නය  2017.06.13  
න- කල cළධා@යා ෙවත අmයාචනය ෙයා� කළ ?නය 
  

2017.05.25 

න- කල cළධා@යා kරණය ලබා �; ?නය  i0චාරයy 
ෙනාමැත 

ෙතාර%& දැනගැ,ෙ- අ/0වා2කම 56බඳ ෙකා9ෂ; සභාව ෙවත අmයාචනය 
ෙයා�කළ ?නය 

2017.07.12 

 
අNයාචනයට පUV7W කXY: 
 
එs. �. �u-�� යන අය 2017.05.02 ?නැ0 ෙතාර%& ඉs�ම ම�; පහත ෙතාර%& ඉsලා 2qන 
ලB: 
අ. පැ9v�කාර ආo. එ-. ජයර[න යන අයට අය[ නාම ෙsඛණෙ� සතp 5ටපතy; 
ඇ. ආo. එ-. ච;tෙස්කර යන අයෙ� ඉඩෙමl ඉඩ- නාම ෙsඛණෙ� සතp 5ටපතy; 
ඈ. අදාළ පාoශවය; මට එෙරlව ෙගාYජන සංවoධන මධpසථ්ානය ෙවත ලබා B ඇ0 වාoතා වල 
5ටප[; 
ඉ. ෙමම පැ9vsලට අදාළ �� ඇළ ෙදපසට අaව ආB 2.5y වන ෙස් රy�තයy වශෙය; iකාශයට 
ප[ කර ඇ[න- එම ගැස� cෙ�දනෙ� 5ටපතy ෙහd එම ගැස� cෙ�දනෙ� අංකය හා ?නය; 
ඊ. ය- ජාල අරාවy ෙහd �� ඇලy ෙහd ජලය බස්නා �ඩා ඇල මාoගයක ෙදපස ය-_2 �- 
iමාණයy අaගත කර රy�තයy වශෙය; iකාශයට ප[ _`මට හැ_යාවy ඇ0 බවට ෙගාYජන 
සංවoධන ෙදපාoතෙ-;%වට අaව ය- ගැස� cෙ�දනයy ෙහd ච�ෙsකයy c�[ කර ඇ[න- 
ඒවාෙ� 5ටප[ සහ ?නය;. 
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ෙතාර%& cලධා@යා පනත iකාරව cය9ත කාලය %ළ (?න 14y ඇ%ළත), 56%& සැප�මට 
අෙපාෙහාස[ � බැY; අmයාචක 2017.05.25 ?නැ0ව න-කළ cලධරයා ෙවත අmයාචනයy ෙයා� 
කරන ලB. ෙතාර%& cලධා@යා 2017.06.13 ?නැ0 �5ය ම�;, ෙතාර%& ඉs�ෙ- 4(අ),(ඇ) මl; 
ඉsලා ඇ0 ෙතාර%& වලට අදාළ ස�yෂණ අවස; � පu අදාළ නාම ෙsඛණ වල 5ටප[ ලබා ගත 
හැ_ බව[, 4(ඈ) යටෙ[ ඉsලා ඇ0 ෙතාර%& පනත iකාරව cය9ත ගාස්% කාoයාලයට ෙගවා ලබා 
ග;න ෙලස[,4(ඉ) හා (ඊ) යටෙ[ ඉsලා ඇ0 ෙතාර%& සඳහා 56%& සපය9;ද  i0චාර දැy�වද,   
න-කළ cලධාරයා පනත iකාරව cය9ත කාලය %ළ i0චාර දැy^මට අෙපාෙහාස[ � බැY; 
අmයාචක 2017.07.12 ?නැ0ව අmයාචක ෙකා9ෂ; සභාව ෙවත අmයාචනයy ෙයා� කරන ලB. 

තවද 2017.06.30 ?නැ0, අංක 3143 දරණ Yෙශ්ෂ ඇෙටdoc බලප ය ම�;, එs. �. �u-2� යන අය 
Y2; එ;. ෙy. z. ෙy. නාග2ංහ යන අය ෙවත උyත ෙ¢පළ ස-බ;ධ කට£% _`ම සඳහා බලය 
පවරා B ඇත.  

අNයාචනය සලකා බලන අවස්ථාෙ]^ උ:ගත W කXY: 

ෙපා� අZකා@ය ඉ?@ප[ කළ ප@?,  අmයාචක Y2; ඉs¤- ෙකාට ඇ0 ෙතාර%&, 2016 අංක 12 දරණ 
ෙතාර%& දැනගැ,ෙ- අ/0වා2කම 56බඳ පනෙ[ 3(1) වග;0ය iකාරව, ෙපා� අZකා@ය 
ස;තකෙ� පව0න ෙතාර%& වන අතර, එම ෙතාර%& පනෙ[ 5(1) වග;0ය යටෙ[ වන ෙතාර%& 
වලට iෙ�ශ ^මට ඇ0 අ/0ය i0yෙෂ්ප _`මට අදාළ වp0ෙoඛයනට ද යට[ ෙනාවන බැY;, ෙපා� 
අZකා@ය Y2; 2017.10.14 ?නැ0 �5ය ම�; ඉs¤- ෙකාට ඇ0 ෙතාර%& පනත iකාරව �දs 
ෙගවා ලබාගැ,මට ෙපා� අZකා@ය ෙවත පැ9ෙණන ෙලස ද;වා යැ�වද, අmයාචක ෙතාර%& 
ලබාගැ,මට පැ9ණ 2qෙ� නැත. න�[ ෙමම �5ය �යාප?ං¥ තැපෑල මාoගෙය; යවා ෙනාමැ0 බව 
අවධාරණය Yය.  
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`ෙයaගය: 
2017.02.03 ?න ගැස� අංක 2004/66 iකාරව ගැස� කරන ලද 2017 ෙතාර%& දැනගැ,ෙ- 
අ/0වා2කම 56බඳ ෙකා9ෂ; සභා `ත;l, `0 අංක 11 iකාරව 'න- කළ cලධරයා ෙවත ෙහd 
ෙකා9ෂ; සභාව ෙවත ¨රවැ2ය� Y2; කරa ලබන අmයාචනයy සාoථක ^ න- ¨රවැ2යා Y2; 
ඉsලා 2q එ© ෙතාර%ර ගාස්% අය _`ම_;ෙතාරව ලබා?ය හැ_ බවද අවධාරණය කරa ලැෙª. ඒ 
ෙහ්%ෙව; ලබා Bමට එකඟව ඇ0 ෙතාර%& අmයාචක ෙවත �යාප?ං¥ තැපෑල ම�; ලබා Bමට 
cෙයdග කරන අතර එම ආවරණ �5ෙ� 5ටපතy ෙකා9ෂ; සභාවටද ලැ�මට සලස්වන ෙලසට 
cෙයdග කර 2q�. 

අmයාචනය අවස; කරන ලB. 

ෙකා9ෂ; සභා `0;l, `0 අංක 27 (ගාස්% හා අmයාචනා කාoයපqපාqය, ගැස� අංක 2004/66, 
2017.02.03)  iකාරව ෙමම cෙයdගය ෙදපාoශවය ෙවත ස;cෙ�දනය _`මට cෙයdග කර 2q�. 
 
**** 
 
............................................................. 
මl;ද ග-ම-5ල - සභාප0  
 

.............................................................. 
ෙසල^ 0&ච;t; - ෙකා9ෂ; සභා සාමාකා  
 

............................................................. 
ෙරdl, වsගම - ෙකා9ෂ; සභා සාමාකා 


