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!. $%& ශා)ත එ. ලංකා බැං1ව, ද15 පළා8 කා9යාලය 

RTIC Appeal (./ග1ක වශෙය6 7භාග :;ම/ RTIC 91/2018 (2018.08.09 Cන පැවG 7HමI 
ෙකාJෂ6 සභා Mස්OෙPQ 7භාග :;ෙම6 අනSTව අUමත කරන ලද Zෙය[ගය). 

2016 අංක 12 දරණ ෙතාරST දැනගැ`ෙP අaGවාbකම cdබඳ පනෙI 32(1) වග6Gය hකාරව කරන 
ලද Zෙය[ගය සහ 2017 ෙතාරST දැනගැ`ෙP අaGවාbකම cdබඳ ෙකාJෂ6 සභා ;k6l (ගාස්S හා 
අmයාචන කාoයp පqපාqය), ;G අංක 28 යටෙI පවIවාෙගන යU ලබන කාoයp පqපාqය.   

සභාප=:                            මl6ද ගPමPcල  

ෙකා@ෂ) සභා සමාCක: ෙජpෂ්ඨ `kඥ  එස්. w. .ංxෙහ්වා  

ෙකා@ෂ) සභා සමාCක: ආචාoය ෙසz7 GTච6{6  

ෙකා@ෂ) සභා සමාCක: 7Z|T ෙර[l} වzගම  

අධFGෂ-ජනරා&:            cයGස්ස රණbංහ  

 

අLයාචක            -   w. |Zz ශා6ත මහතා  

ෙනා=N ල8 පා9ශවය           -   නPකළ Zලධා;, ලංකා බැං�ව, ද�� පළාI කාoයාලය   
 
 

ෙපONPම   

අmයාචක   -  පැ@ණ නැත  

ෙපා� අHකා�ය  - ඊ. එP ජයරIන, සහකාර සාමානpාHකා; 

     එ6. �. ද bzවා, සහකාර කළමණාකT  

ෙතාරST ඉz�ම ෙගාU කරන ලද Cනය 2017.07.14 

ෙතාරST Zළධරයා kරණය ලබා �6 Cනය hGචාරය� ෙනාමැත 

නP කල Zළධරයා ෙවත අmයාචනය ෙයා� කළ Cනය 2017.08.08 

නP කල Zළධරයා kරණය ලබා �6 Cනය hGචාරය� ෙනාමැත. 

ෙතාරST දැනගැ`ෙP අaGවාbකම cdබඳ ෙකාJෂ6 සභාව ෙවත 
අmයාචනය ෙයා�කළ Cනය 

2017.09.02 
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අLයාචනයට ප$STU කV5: 

අmයාචක 2017.07.14 CනැG ෙතාරST ඉz�ම ම�6, ඔ� 7b6 2017.06.03 CනැGව කරන ලද 
පැJ}zලකට අදාළ පහත ෙතාරST ඉzලා bqන ලQ: 

1. පැJ}zලට අදාළ ප;�ෂණය පැවැI�  Zලධා�යාෙ� නම සහ තනSර; 

2. බැං�වට එන ෙලස මා ෙවත දැ6�වා නP, එම 1cෙ� cටපත දැනට Gෙ�ද? Gෙ� නP �මන 
ස්ථානෙ�ද?; 

3. එම 1cය තැපැz :;ෙPQ ශාඛාෙ� 1c යැOෙP ෙzඛණෙ� එය සඳහ6ව Gෙ�ද?; 

4. එම 1cය තැපැz කළ Cනය සහ 1යාපCංx කළ අංකය සහ තැපැz කාoයාලය; 

5. 1cය:6 නැSව �රකතනය:6 දැUP �6නා නP, GයනවානP එම �රකථන අංකය, Cනය සහ 
ෙ�ලාව සහ ඇමSම ලබාගI මාෙ� �රකථන අංකය ද ලබා ෙද6න. 

ෙතාරST Zලධරයා ඔ�/ඇය පනත hකාරව ZයJත කාලය Sල kරණය� ලබා Q ෙනාමැත. එෙහa6, 
අmයාචක 7b6 2017.08.08 Cන නP කළ  Zලධරයා ෙවත අmයාචනය� ෙයා�ෙකාට ඇත. ෙමයට 
නPකළ Zලධරයා ෙවG6 ද hGචාරය� ෙනාළද ෙහa6, අmයාචක 7b6 2017.09.02 CනැGව 
ෙකාJෂ6 සභාව ෙවත අmයාචනය� ෙයා� කරන ලQ. 

අLයාචනය සලකා බලන අවස්ථාෙYZ උ\ගතU කාරණා: 

2018.07.26 CනැG 1cය ම�6, ෙපා� අHකා�ය 7b6 අmයාචක ෙවත ඉz�P ෙකාට ඇG ෙතාරST 
සඳහා cdST ෙයා� කළ බව පවසා bqන ලQ. 
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%ෙය^ගය: 

අmයාචක අmයාචනා 7භාගය සඳහා ෙනාපැJණ bq බැ76 සහ 2018.07.26 CනැGව ලබා Q ඇG 
ෙතාරST ව16 අතෘ�GමI ව6ෙ6 යැa ද�වා ෙනාමැG බැ76 අmයාචනය අවස6 කරU ලැෙ�.  

ෙකාJෂ6 සභා ;G6l, ;G අංක 27 (ගාස්S හා අmයාචනා කාoයපqපාqය, ගැස� අංක 2004/66, 
2017.02.03)  hකාරව ෙමම Zෙය[ගය ෙදපාoශවය ෙවත ස6Zෙ�දනය :;මට Zෙය[ග කර bq�. 

 

............................................................. 

මl6ද ගPමPcල - සභාපG  

 

.............................................................. 

එස්. w. .ංxෙහ්වා - ෙකාJෂ6 සභා සාමා ක 

 

.............................................................. 

ෙසලO GTච6{6 - ෙකාJෂ6 සභා සාමා කා  

 

............................................................. 

ෙර[l` වzගම - ෙකාJෂ6 සභා සාමා කා 


