
ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 
 

බී. ඒ. ජේ. ඉන්ද්රතිලක  .. ිසාඛාඛ ිස්යඛක අ ්යඛපන අ ්තඛයඛාංශ  
 
RTC Appeal (ප ෞද්ගලික විභාග කිරීම) / 63/ 2018 (2018.03.23 දින  ැවති පකාමිෂන් 

සභා රැසවීපේ පකාටසක් පෙස කරන ෙද නිපයෝගය)  

 

2016 අංක 12 දරණ ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  නපේ 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ෙද නිපයෝගය ස  2017 ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම 

පිළිබඳ පකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු ස  අභියාචනා කාර්යය ටි ාටිය), රීති අංක 28 

යටපේ  වේවාපගන යනු ෙබන කාර්යය ටි ාටිය 

 
සභා ති    : මින්ද ගේමන්පිෙ 
පකාමිෂන් සභා සාමාජිකයින් : පයෙෂවන නීතීක කිලාලි පින්පටෝ-යයවර්ධන 
                          : පයෙෂවන නීතීක ්සව. . . ංංහේප වවා 

: ආචාර්ය පසල්වවි තිරුචන්රන් 
       : විනිසුරු පරෝිනී වල්වගම 
 
අධෙක්ෂ යනරාල්ව    : පියතිසවස රණසිං  
අභියාචක     : වවදෙ ී.. .. ප.. නන්රතිෙක  
පනාතිසි ෙේ  ාර්ලව   : විදු ල්ව ති, විසාඛා විදොෙය  
       පල්වකේ, අධො න අමා ොංලය 
 
ජපන නී සිටීත  
අභියාචක    : වවදෙ ී.. .. ප.. නන්රතිෙක 
ප ාදු අධිකාරිය   : ප්රසාද් ීරසිරි, අධෙක්ෂ, අධො න අමා ොංලය 
      : ්සව. පක්. අවිරුපප ාෙ, විදු ල්ව ති, විසාඛා විදොෙය  
         : ංෂව රාණි සමරනායක මිය, අංල ප්රධානි (ප්රාථමිමික  අංලය)  
 

  ේරතුරු ලංඉල්ලීම ලංවළ ලංදිනය   2017.10.23 

  ේරතුරු ලංනිකධේරියේ ලංතීරණය ලංකබේදුන් ලංදිනය  ප්රතිාේරය් ලං
 නේමැ   

නේ ලංවළ ලංනිකධේරියේ ලං ව  ලංඅභියේානය ලං යේමුවළ ලංදිනය  2017.11.07  

නේ ලංවළ ලංනිකධේරියේ ලංතීරණය ලංකබේදුන් ලංදිනය ප්රතිාේරය් ලං
 නේමැ   

  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලං
 ව  ලංඅභියේානය ලං යේමුවළ ලංදිනය 

2017.11.28 

 
 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 
 

 

්භි ඛචඅ ට පන සුබිම් වූ  රුණු:  

 

2017.10.23 වැනි දින අභියාචක විසින්     ප ාරතුරු නල්වො සිටින ෙදී.  වද, පමම 

පල්වඛන විදු ල්ව තිනියපේ අේසන, නිෙමුරාව ස  වෙං ක කද දිනය ද සි ව, ස ෙ 

පිට ේ පෙස ස තික කර පදන පෙසට ද අභියාචක නල්වො ඇ .  

 

1. 2014 ප වැනි  ාසල්ව වාරපේ අවසාන දිනය වන විට,  දමු පරවණිපේ A, B, C, D 

 ා E  න්තිවෙ සියලු සිසුන්පේ නාමපල්වඛණය  

2. 2014 ප වැනි  ාසල්ව වාරපේ අවසාන දිනය වන විට, පදවැනි පරවණිපේ A, B, C, 

D  ා E  න්තිවෙ සියලු සිසුන්පේ නාමපල්වඛණය 

3. 2014 ප වැනි  ාසල්ව වාරපේ අවසාන දිනය වන විට, ප වැනි පරවණිපේ A, B, C, 

D  ා E  න්තිවෙ සියලු සිසුන්පේ නාමපල්වඛණය 

4. 2014 ප වැනි  ාසල්ව වාරපේ අවසාන දිනය වන විට, සිව්වැනි පරවණිපේ A, B, C, 

D  ා E  න්තිවෙ සියලු සිසුන්පේ නාමපල්වඛණය 

 

න   නල්වීමට ප ාරතුරු නිෙධාරියාපගන් කිසිදු ප්රතිචාරයක් පනාෙද ප යින්, 

අභියාචක 2017.11.07 වැනි දින නේකද නිෙධාරියා පව  අභියාචනයක් පයාමු කරන 

ෙදී. නේකද නිෙධාරියාපගන් ද අභියාචනයට ප්රතිචාරයක් පනාෙද ප යින්, අභියාචක 

විසින් 2017.11.28 වැනි දින ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පකාමිෂන් 

සභාව පව  අභියාචනයක් පයාමුකරන ෙදී.  

 

්භි ඛචඅ  ිසභඛග  රඅ ්වා්ථඛජේ උද්ග වූ  රුණු:  
 

න   ප ාරතුරු නල්වීපමි දක්වා ඇති දිනයන්ට අදාද  ැමිණීපේ නාමපල්වඛණයන් 

 මන් විසින් නල්වො සිටි බව අභියාචක කරුණු කියා සිටිපේය.. පමම නල්වීපේ  දනම 

විමසූ විට අභියාචක ්යට පිළිතුරු පෙස දක්වා ඇේපේ, 2014 වසපර්දී වවදෙවරුන් 

සේ පදපනකු (07) අධො න අමා ෙංලපේ පල්වකේවරයාපගන් අදාද සිසුන් ප ාදු 

අධිකාරියට (විසාඛා විදොෙය) ඇතුදේ කරගැනීමට ද පදසව සි  ලිපි ෙබාගේ බව ය. 

පමම අවසවථමිාපව් දී විදු ල්ව තිනිය පමම ද පදසව පිළි ැද පනාමැති වුවේ, 2015 වසපර් දී 

්ම සිසුන් පදවැනි පරවණියට ඇතුදේකරගන්නා බවට ස තික ී ඇති අ ර අභියාචක 

ඇතුලු පිරිස ්යට ්කඟ විය. නමුේ 2016 දී විදු ල්ව තිනිය පමම ස තිකය ම  ්රියා 

පනාකදාය. අනතුරුව, අභියාචක විසින් අධො න අමා ෙංලපේ පල්වකේවරයාපගන් 

2015 වසපර් දී පදවැනි පරවණියට ඇතුදේ කරගන්නා පෙස විදු ල්ව තිනියට ද පදසව 

සැ යු ලිපියක් ෙබාගැනීමට දේසා  කද ද, පමම නල්වීම අමා ෙංලය මන්න් ප්රතික්පෂව  



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 
 

කරන ෙදී.  සුව විදු ල්ව තිනිය විසින් පමම සිසුවියන්  සේ පදනාපගන් ්ක අපයකු 

ඇතුදේ කරගන්නා ෙදී.  

 

2016 අංක 12 දරණ ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  න  ්රියාේමක 

ීමේ සමග, අභියාචක ද ඇතුලුව  ම දරුවන්  ාසෙට ඇතුදේ කරගැනීමට පනා ැකි වූ 

 ැනැේ න් විසින්  න  යටපේ ස   න  ප්රකාරව, 2014 වසරට  සුව අධො න 

අමා ෙංලපේ පල්වකේවරයාපේ ද පදසව  රිදි  ාසෙට ඇතුදේ කරගන්නා ෙද 

ප ාරතුරු පසීමට කටයුතු කරන ෙදී. පමම කරුණ පකාමිෂන් සභාව නදිරිපිට 

අභියාචනයක් පෙස සදකා බැලුණු අ ර, ප ාරතුරු ෙබා දීමට නිපයෝග පකරිණි 

(කුමාරසිරි මානපේ ්. පල්වකේ, අධො න අමා ෙංලය RTIC Appeal/65/2017 

2017.10.16 RTIC වාර් ාව). අභියාචකට අනුව ්පසව ෙබාදුන් ප ාරතුරු ම   දනේ වූ, 

ආණ්ඩුක්රම වෙවසවථමිාපව් 126 වැනි වෙවසවථමිාව යටපේ වන ූලලික අයිතිවාසිකේ නුවක් 

අගතියට  ේ ංද්ගෙයන් විසින්  වරා ඇති අ ර, ්ය පරවෂවනාධිකරණපේ විභාග පවමින් 

 වතී.  

 

අභියාචක  වසන්පන්, අධො න අමා ොංලය මන්න් ෙබාදුන්, දරුවන් ඇතුදේ 

කරගැනීමට  දනේ වූ ලිපි, ්පසව නිකුේ කරන ෙද සියලුම ලිපි පනාවිය  ැකි බවේ, 

 ැමිණීපේ නාමපල්වඛනයන්ි සද න් ප ාරතුරු ෙබා දීම අභියාචක  ට  ාසපල්ව දැනට 

සිටින සිසුන් නිලවහේ වම ්වැනි ලිපි ම   දනේව ඇතුදේ කරගන්නා ෙද්පද් ද යන්න 

සසදා බැීමට ද කාරී වන බවේ ය.  වද, අභියාචක විසින් නදිරි ේ කරන  රිදි  ාසෙ 

විසින් 2017.10.23 වැනි දින  වේ ්ක ඇතුෙේ කරගැනීමක් කුමාරසිරි මානපේ ්. 

පල්වකේ, අධො න අමා ෙංලය (RTIC Appeal/65/2017) ි ලිපි වෙට අදාද ප ාරතුරු 

ෙබාදීපමන් අනතුව සිදුකර ඇ . අභියාචක විසින් පමම කරුණ සමථමියකට 

 ේකරගැනීමට දේසා  කද ද, පල්වකේවරයා විසින් ඔහුපේ දරුවා  ාසෙට ඇතුලු 

කරගැනීමට ද පදසව පදමින් ලිපියක් නිකුේ කිරීම ප්රතික්පෂව  කද බව ද අභියාචක කියා  

සිටී.  

 

නිජ ෝග :  
 

1-3 දක්වා අයි මයන්ි සද න් වන, 2014, 2015  ා 2016 වර්ෂයන් ි ප වැනි වාරය 

අවසානපේදී 1, 2 ස  3 වැනි පරවණි වෙ සියලු දරුවන්පේ  ැමිණීපේ නාමපල්වඛණයන්ි 

ප ාරතුරු වෙට අදාදව අ  ම ය වනුපේ, කුමාරසිරි මානපේ ්. පල්වකේ, අධො න 

අමා ෙංලය (RTIC Appeal/65/2017 16. 10. 2017 RTIC වාර් ාව) ි දී,     කරුණු 

වෙට අදාද ප ාරතුරු දැනටමේ මුදා ැර ඇති අ ර ්ය දැනටමේ ම යන වාර් ාවන්ි 

පකාටසක් බවට  ේව ඇති බවයි. 

 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 
 

1. 22. 04. 2017 දිනට විසාඛා විදොෙපේ සිව්වැනි පරවණිපේ ්ක් ්ක්  න්තිපේ 

සිසුන් සංඛොව. 

2.  දමු පරවණියට ඇතුෙේ කරගැනීමට අදාද     ප ාරතුරු:  

අ.)    2014 දී සේමුඛ  රීක්ෂණ මන්න්  දමු වසරට ඇතුදේ කරගන්නා ෙද 

සිසුන් පේ නාම පල්වඛණය ස  ඇතුදේ කරගන්න ෙද සිසුන් සංඛොව;  

ආ.)   2014 දී විපලවෂ අභියාචනා මණ්ඩඩෙය විසින් ඇතුදේ කරගැනීමට නිර්පද්ල 

කරන ෙද සිසුන් පේ නාම පල්වඛණය ස  ඇතුෙේ කරගන්න ෙද සිසුන් 

සංඛොව (අධො න අමා ෙංල පල්වකේපේ ද පද්ලය/ නිපයෝගය ම  

ඇතුෙේ කරගන්න ෙද සිසුන්);  

ඇ.)    2014 දී අධො න අමා ෙංලපයන් නිකුේ කරන ෙද ලිපි ම  ඇතුදේ 

කරගන්නා ෙද සිසුන් පේ නාම පල්වඛණය ස  ඇතුදේ කරගන්න ෙද 

සිසුන් සංඛොව; ස   

ඈ.)    2014 යනවාරි සිට පමප ක් න   දැක්වූ කාර්යය ටි ාටිය  ැර පවනේ 

ආකාරයකින් ඇතුදේ කරගන්නා ෙද සිසුන් පේ ප ාරතුරු: 

i.  සිසුවාපේ නම  

ii. ඇතුදේ ීපේ දිනය  

iii. ඇතුදේ කරගැනීමට ප වතුව  

 

පමම අවසවථමිාපව් දී, 2014 වර්ෂපේ දී පකාදඹ 5, විසාඛා විදොෙයට ඇතුදේ කරගන්නා 

ෙද දරුවන් පිළිබඳව නේ ෙැයිසවතුවකට ස  ලිපිනයන්ට  මණක් සීමා වූ ප ාරතුරු ෙබා 

දීමට පකාමිෂන් සභාව මන්න් නිපයෝග කරන ෙදී. ්ම ප ාරතුරු අපනක්  ාසල්වවෙ ද 

 දමු වසරට දරුවන් ඇතුදේ කරගැනීම සේබන්ධව ද, අධො න අමා ොංලය මන්න් 

පේමොල්ව අපේපසවකර ්. අධො න අමා ොංලය (RTIC Appeal/25/2017, 21. 07. 

2017 RTIC වාර් ාව) ි දැක්පවන  රිදි නිකුේ කර ඇති බවේ, බාෙවයසවකරුවන්පේ 

ප ෞද්ගලිකේවයට ඇති අයිතිවාසිකමේ පකාමිෂන් සභාව විසින් සැෙකිල්වෙට ගන්නා 

ෙදී.  

 

පමම අභියාචනපේදී, අභියාචක විසින් ෙබා ගැනීමට නල්වලුේ කර ඇති, අදාද  ාසපල්ව 

දරුවන් සෑම වසරකදීම ඇතුදේ කරගැනීපමන් අනතුරුව ඔවුන්පේ  ැමිණීම සේබන්ධ 

ප ාරතුරු ෙබාදුනප ාේ ්මන්න් බාෙවයසවකරුවන්පේ ප ෞද්ගලිකේවයට ඇති 

අයිතිවාසිකම දල්වෙංඝනය ීමක් සිදුවන අ ර, ්මන්න්  නපේ 5(1)(අ) වැනි වගන්තිය 

ද කඩ වනු ඇ . පමම අභියාචනපයි (1)-(3) දක්වා වන අයි මයන් ි නල්වලුේ කර ඇති 

ප ාරතුරුවෙ ම යන අර්ථමිසාධන අගය ද, මානපේ අභියාචනය (න  ) ි ප ාරතුරු 

නිද සව කිරීම ප වතුපවන් ශුනෙ ී ඇ . ප ාදු අධිකාරිය විසින් දැනටමේ අදාද වසර වෙ 

අධො න අමා ොංලය විසින් නිකුේ කරන ෙද, අනතුරුව දරුවන් ඇතුදේ කරගැනීමට 

ප වතු වූ, ලිපි පිළිබඳව ප ාරතුරු ෙබා දී ඇති බවට ප ාදු අධිකාරිය (විසාඛා විදොෙය) 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිට ලංදී ය. 

 
 

විසින් පකාමිෂන් සභාව නදිරිපේ   වුරු පකාට ඇ .  වද, ්ම ප ාරතුරු පමම 

අවසවථමිාපව් දී ෙබා ගැනීමට අභියාචක  දනම වන්පන් ්කී ලිපි මන්න් ස ෙ  ේවය 

නිරාවරණය පනාවන බවට ඔහුට ඇති ‘සැකය’ වන නමුේ, ඔහු විසින් පමය   වුරු වන 

ආකාරපේ නිලවහේ  ප ාරතුරු ස යා පනාමැ .  

 

පමම ආකාරපේ ප ාරතුරු නල්වො සිටීේ ප ාදු අධිකාරිය පව  අනවලෙ බරක් ඇති 

කරයි.  වද, පමමන්න් දිවයිපන් අපනකුේ පකාටසවවෙ, අපනකුේ  ාසල්ව වෙට අදාදව 

ද, ්ක් ්ක් පරවණිපයි ්ක් ්ක් වසර වෙට අදාද  ැමිණීපේ නාමපල්වඛණ සේබන්ධ පේ 

 ා සමාන ප ාරතුරු නල්වීේ සඳ ා ංර්වාදර්ලයක් සැ යීපේ ඇති අනතුරුදායක බව 

පිළිබඳව ද, පමම ප ාරතුරු බාෙ වයසවකරුවන් පිළිබඳ ී ම ප වතුපවන්ම අපි සැෙකිල්වෙට 

ගනිමු. ්ප යින්, ප ාරතුරු නල්වීපමි (1)-(3) දක්වා අයි මයන්ි වන ප ාරතුරු ෙබා 

දීම ප්රතික්පෂව  කරන ෙදී. 

 

්පසව වුවද, පමම සිදුීපේ දී, අදාද ප ාරතුරු නිෙධාරියා ස  නේකද නිෙධාරියා විසින් 

කටයුතු කරන ෙද ආකාරය  නපේ 23-29 වගන්ති මන්න් නියම කරන ෙද, ප ාරතුරු 

නල්වීමකට ප්රතිචාර දැක්ීම සේබන්ධ කාර්යය ටි ාටියට  ට ැනි ය. ප ාරතුරු 

නිෙධාරියා පේ ස  නේකද නිෙධාරියාපේ නිලවලේද ාවය වෙවසවථමිාපි  ප ෝරාගැනීමක් 

පනාවන අ ර, ් ය  න ක් දල්වෙංඝනය කිරීපේදී ප්රතිලෙ වූ, ් ම  නපේ විධිවිධානවෙට 

අනුග  ීමට දින්න් දිගටම අසමේ ීමකි.  

 

පමම ප ාරතුරු නල්වීපමි 4 වන අයි මපයි දැක්පවන 2017.10.25 දිනට (න   

මානපේ අභියාචනයට  සු දින) 04 පරවණිපේ දරුවන්පේ  ැමිණීපේ නාමපල්වඛණය 

පිළිබඳ නල්වීපමන් දක්වන ප ාරතුරු, දමපයකු  ාසෙට ඇතුදේ කරගැනීපේදී 

අක්රමික ාවයක් සිදුී ඇේදැයි දැනගැනීම සඳ ා අ ෙවලෙ බවට අභියාචක විසින් 

දක්වන  ර්කය පකාමිෂන් සභාව විසින් සැෙකිල්වෙට ගනු ෙැපේ. . ම  දැඩි වලපයන් 

 දනේ ී  ා සීමා ී ස , ්කී ප ාරතුරු නිලවහේ  දිනයකට අදාද, ඇතුෙේ කරගැනීපේ 

අක්රමික ාවයක් පිළිබඳ පචෝදනාවක් සේබන්ධපයන් ීම ස  සාමානෙකරණය පනාවූ 

සවවභාවයක් සි  ීම සැෙකිල්වෙට ගනිමින් 04 වැනි අයි මයට අදාද ප ාරතුරු ෙබා 

දීමට පකාමිෂන් සභාව විසින් නිපයෝග කරනු ෙැපේ.  

 

අභියාචනය පමපසව අවසන් කරනු ෙැපේ. 

 

****** 


