
ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිටදී ලංය. ලං 
 

තිලක් රංජිත් සිල්වා එ. ශ්රී ලං ා ල ාස් ම ලසල ම ානය 

 

RTIC Appeal (  ෞද්ගලිව ලං විභේග ලං කිරීම)/142/2018 -2016 ලං අාව ලං 12 ලං දරණ ලං   ේරතුරු ලං දැනගැනී ේ ලං

අයිතිවේසිවම ලං පිළිබඳ ලං  න ේ ලං 32(1) වගන්තිය ලං ප්රවේරව ලං වරන ලං කද ලං ිය ය ගය ලං ස  ලං 2017 ලං   ේරතුරු ලං

දැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලං ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේ ලංරීතින්ි ලංාගේස තු ලංස  ලංඅයායේ න ලංවේයපය පා ේපාය), ලංරීති ලං

අාව ලං28 ලංයට ේ ලං වේවේ ගන ලංය ල ලංකබන ලංවේයපය ලං පා ේපාය ලං -  මම ලංඅයායේ න ලංවිභේගය ලං2018.05.09 දින ලං

 ැවති ලං වේමිෂන් ලංසභේ ලංරැස ව ලං ේ  වේටසක් ලං කස ලං වේවන ලංකදී. 

 

 භා ති    : ලං මින්ද ලංගේමන්පික 

ල ාමිෂන්  භා  ාමාජි  :  ය ෂ ඨ ලංනීතීඥ ලංකිශේලි ලංපින් ට - ලංයවයපධන ලං 

ල ාමිෂන්  භා  ාමාජි  :  යෂ ඨ ලංනීතීඥ ලං්ස . ලංජී. ලංපාචි   වේ 

ල ාමිෂන්  භා  ාමාජි  : ආ ේයපය ලං සල්වවි ලංතිරු න්රන් 

ල ාමිෂන්  භා  ාමාජි  : විියසුරු ලං ර ිණී ලංවල්වගම 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්  : පියතිස ස ලංරණසිා  

අභියාච    : තිකක් ලංරාජිේ ලංසිල්වවේ 

ලනාතීසි ලත්  ාර්ශවය  : නේ ලංවළ ලංියකධේරී, ලංශ්රී ලංකාවේ ලං  ේලිස  ලංලසකස නේනය ලං ලං 

 

ල නීසිටීම       

අභියාච    : තිකක් ලංරාජිේ ලංසිල්වවේ ලංම  ේ ලං 

ල ාදු අධි ාරිය    :  ැමිණ ලංසිපා ේ ලංනැ . ලං 

ල ාරතුරු ඉල්ීම ල ානු  රන ලද දිනය: 2017.11.21 ලංා2017.11.27 ලංදිනැතිව ලං  ේදු ලං

අධිවේරියට ලං යේමු ලංවර ලංඇ ) 

ල ාරතුරු නිලධ්ාරියා ප්රතිචාරය ලබා දුන් දිනය:   

 

ප්රති ේරයක් ලං නේමැ  ලං 

නම් ළ නිලධ්ාරියා ලව  අභියාචනය ලයාමු  ළ දිනය: 

 

2017.12.30 ලං 

නම් ළ නිලධ්ාරියා ප්රතිචාරය ලබා දුන් දිනය:  

 

ප්රති ේරයක් ලං නේමැ  

ල ාරතුරු ල ාමිෂන්  භාව ලව  අභියාචනය ලයාමු  ළ 

දිනය:  

2018.01.08 

 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිටදී ලංය. ලං 
 

අභියාචනයට  සුබිම් වූ  රුණු: 

 

අයායේ ව, 2017.11.21 ලං දිනැති ලං  ේරතුරු ලංඉල්වීම ලංමඟින් ලං 2017.02.13 ලං දින මඩවළපව ලං  ේ ළේන්නරුව ලං

මේයපග ේ ලංවැලිවන්ද ලං  ේලිස  ලංවස ේ ලංරුහුණු ව  ලංමාසන්ධි ේ ලංසිදුවූ ලංරිය ලංඅනතුර ලංපිළිබඳව ලං    ලං  ේරතුරු ලං

ඉල්වකේ ලංසිපාන ලංකදී. 

1. අනතුර ලංසිදුවූ ලංස නේනය ලංස  ලංඅනතුර ලංසිදුවූ ලංආවේරය ලංවේයප ේ ලංවළ දළ සට න්වක ලං ේ ලංවිමයපශන ලංවේයප ේ   ලං

ස තිව ලංවළ පිට ේ. 

2.  කේරි ලං රන රියැදුරේ ලං ස /    ලං ඔහු ේ ලං ස ේයවයේ ලං අේඅඩාගුවට ලං ගේ ලං දිනය ලං ස  ලං   කේව ලං දක්වන ලං

උධෘ වක ලංස තිව ලංවළ පිට ේ 

3. වවදය වේයප ේව ලංකබේගැනීම ලංසඳ ේ ලං කේරි ලංරන රියැදුරේ ලංදිස ික් ලංවවදය ියකධේරියේ ලං ව  ලංඉදිරි ේ ලං

වළ   කේව ලංසට න් ලංවළ උධෘ යන් ේ ලංස තිව ලංවළ පිට ේ 

4.  කේරි ලංරන ලංරියැදුරේ ේ ලංවවදය වේයප ේව ලංඇතුළේ ලංජී.්ච්.ටී. ලංපිට  ේ ලංස තිව ලංවළ පිට ේ 

5. චූදි  ලං  කේරි ලං රන රියැදුරේ ලං අධිවරණයට ලං ඉදිරි ේ ලං කිරීමට ලං ස  ලං  වනේ ලං ඉදිරි ේ ලං කිරීේවකට ලං

අදේළ උධෘ  ලංසට න්වක ලංස තිව ලංවළ පිට ේ 

6.   ේ ළේන්නරුව ලං ර   ල්ව ලං2017.02.14 දින ලංසිදුවළ  ශ  ේේ ලංමරණ  රීක්ෂණ ේ ලංඅදේළ වේයප ේ   ලං

උධෘ වක ලංස තිව ලංවළ පිට ේ 

7. යතුරු ැදිය ලං ස  ලං  කේරිය ලං සේබන්ධ යන් ලං නඩු ලං භේණ්ඩ ලං   ේ  ි ලං  යදූ ලං සට න්වක ලං ස තිව ලං

වළ පිට ේ 

8.  ම ටයප ලංරන  රීක්ෂවතුමේ ලංවිසින් ලංවිමයපශනයට ලංඅදේළව ලංවරන ලංකද ලංවිමයපශන ේ ලංවේයප ේව. ලං 

9. ්දින ලං විමයපශනය ලං  ැවැේවූ ලං   ේලිස  ලං ියකධේරීන් ලං සිය ලං සේක්ු ලං සට න් ලං   ේේවක ලං  යේදන ලං කද ලං

සට න්වක ලංස තිව ලංවළ පිට ේ 

10.  ලංවිමයපශනය ලංඅවසන් ලංකිරී මන් ලං සු ලං්ම ලං  ේලිස  ලංියකධේරීන් ලං්දින ලං ස ව යන් ලංබැ ැර ලංවූ ලං  කේවන් 

11. රියැදුරේ ලං ට ලංියුේ ලංවර ලංතිබූ ලං ේවවේලිව ලංරියැදුරු ලංබක ත්ර ේ ලංඅාවය ලංස  ලංියුේ ලංවළ දිනය ලංඇතුළේව ලං

්ම ලංබක ත්ර ේ ලංස තිව ලංවළ පිට  ක් ලං 

12. රිය ලංඅනතුර ලංසේබන්ධ යන් ලං  ේලිස  ලංියකධේරීන් ලංවිසින් ලංකබේගේ ලංඡේයේරූ වක ලංපිට ේ 

 

  ේරතුරු ලං ියකධේරියේ ගන් ලං ප්රති ේරයක් ලං  නේවූ ලං   යින් ලං අයායේ ව ලං විසින් ලං 2017.12.30 ලං දින ලං නේ ලං

වළ ියකධේරියේ ලං  ව  ලං අයායේ නයක් ලං ඉදිරි ේ ලං වර ලං තිබිණි. ලං නේ ලං වළ ියකධේරියේ ගන් ලං ප්රති ේරයක් ලං

 නේවූ   යින් ලංඅයායේ ව ලංවිසින් ලං2018.01.09 ලංදිනැති ලංලිපියක් ලංමගින් ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලං ව  ලංඅයායේ නයක් ලං

සිදුවර ලංතිබිණි. ලං 

 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිටදී ලංය. ලං 
 

විභා ලේදී උද්   වූ  රුණු 

2017 ලං  බරවේරි ලං3 ලංවැියදේ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංවිසින් ලංගැසට් ලංවළ 20 ලංවන ලංරීතිය ලංයට ේ ලංාගැසට් ලංඅාව ලං2004/66) ලං

  ේදු ලං අධිවේරියට ලං  මම ලං විභේගය ලං සඳ ේ ලං   නී සිපාන ලං  කස ලං  නේතීසි ලං වර ලං තිබුණ ලං ද ලං   ේදු ලං අධිවේරිය ලං

 ැමිණ සිපා ේ ලංනැ . ලං 

 

අයායේ ව ලං  වේමිෂන් ලං සභේව ලං  ව  ලං දැ ලේ ලං දුන් න්,  මන් ලං විසින් ලං  වේමිෂන් ලං සභේව ලං  ව  ලං අයායේ නය ලං

කිරී මන් ලං සු ලං2017.11.21 ලංදිනැති ලංසිය ලං  ේරතුරු ලංඉල්වීමට ලං  ේදු ලංඅධිවේරි ේ ලං  ේරතුරු ලංියකධේරියේ ලංවිසින් ලං

2018.01.17 ලංදින ලංප්රති ේරයක් ලංකබේදුන් ලංබවයි. ලංඅයි ම ලං1, ලං2, 4, 6 ලං, 7, 8 ලංස  ලං11 ලංසේබන්ධ යන් ලංකද ලං  ේරතුරු ලං

පිළිබඳ ලං මන් ලංසෑහීමවට ලං ේ ලංවන ලංබව ලංඅයායේ ව ලංකියේ ලංසිපා ේය. ලං  ේරතුරු ලංඉල්වී ේ ලං3, 5 ලංස  ලං11 ලංඅයි ම ලං

සේබන්ධ යන් ලං අයායේ ව ලං කියේ ලං සිපා ේ ලං   ේදු ලං අධිවේරිය ලං විසින් ලං ස යන ලං කද ලං   ේරතුරු ලං අසේූයපණ ස  ලං

 නේමග ලංයවනසුලු ලංබවේ, 9 ලංස  ලං12 ලංඅයි ම ලංයට ේ ලං  ේරතුරු ලංසැ යීමට ලං  ේදු ලංඅධිවේරිය ලංඅසමේ ලංව ලංඇති ලං

බවටේ ලංය. ලං 

 

  ේදු ලං ලංඅධිවේරිය ලං2018.05.08 ලංදිනැති ලංලිපියක් ලංෆැක්ස  ලංමේයපග යන් ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලං ව  ලං්වමින්, අයායේ ව ලං

 ව  ලංපිට ේ ලංවරමින් ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලං ව  ලංදැ ලේ ලංදී ලංඇේ ේ ලංඅයායේ ව ලංවිසින් ලංවර ල ලංකැබූ   ේරතුරු ලං

ඉල්වීම ලං 2016 ලං අාව ලං 12 ලං දරණ   ේරතුරු ලං දැනගැනී ේ ලං අයිතිවේසිවම ලං පිළිබඳ ලං  න ේ ලං 5ා1) ලං ාඒ) ලං යට ේ ලං

ප්රතික් ෂ   ලංවර ල ලංකැබූ ලංබවයි. ලං  ේදු ලංඅධිවේරිය ලං වදුරටේ ලංකියේ ලංසිපා ේ ලංඉල්වකේ ලංසිපා ලං  ේරතුරුවකට ලංඅදේළව ලං

 ැවැේ වන ලං විමයපශනය ලං තුළ ලං මනේපිපාය ලං ම   ස ත්රේේ ලං අධිවරණ ේ ලං චූදි  ලං රියැදුරේට ලං ් රිව ලං නඩු ලං

වටයුේ ක් ලංආරේභ ලංවර ලංඇති ලංබවේ,   ේදු ලංඅධිවේරිය ලංවිසින් ලංවිමයපශන ේදී ලං වේවේ ගන ලංගිය ලංලිපි ලං ගේ ල ලං3 ලං

ම, ඉදිරි ලංක්රියේමේයපග ලංසේබන්ධ යන් ලංතීරණයක් ලංගැනීම ලංසඳ ේ ලංනීති ති ලං ද ේයප  ේන්තුව ලං ව  ලං යේමුවරන ලං

 කසට ලං2018.04.23 ලංදින ලංම   ස ත්රේේතුමේ ලංියයම ලංවර ලංඇති ලංබවේ ලංය. ලං ේ ලංඅ ලව, අයායේ ව ලංවිසින් ලංඉල්වකේ ලංසිපා ලං

  ේරතුරු ලංකබේදීම ලංඅධිවරණ ේ ලංඅ ක්ෂ ේතී ලංනඩු ලංවටයුතුවකට ලංඅගතියක් ලංස  ලං ේියවර ලංබක ෑමක් ලංවිය ලං ැකි ලං

බවට ලං  ේදු ලංඅධිවේරිය ලංවරුණු ලංදක්වේ ලංසිපා ේය. 

 

 සුව ලංඅයායේ ව ලංවිසින් ලංඅධිවරණ ේ ලංසැකකිල්වකට ලං යේමු ලංව ළ , 2017.12.29, ලං2018.03.05 ලංස  ලං2018.04.16 ලං

යන ලං දිනයන් ලං සි ව ලං  මන් ලං විසින් ලං   ේදු ලං අධිවේරිය ලං  ව  ලං ්ම ලං විමයපශනය ලං සේබන්ධ යන්ම ලං  ගේ ල ලං

වළ   ේරතුරු ලංඉල්වීේ ලං3 ලංද, ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරි ේ ලංඇති ලං මම ලංඅයායේ නයට ලංසමේනව ලංපිළිතුරු ලං නේකද ලං

බවට ලංවන ලංවේරණයයි. ලං 

 

 

 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිටදී ලංය. ලං 
 

නිලයෝ ය 

 මම ලංඅවස නේ   ලංඋද්ග ව ලංඇති ලංගැටළුව ලංතුළ 2016 ලංඅාව ලං12 ලංදරණ   ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලං

පිළිබඳ ලං න  ලංස  ලං2017 ලං  බරවේරි ලං3 ලංවැියදේ ලංගැසට් ලංවළ ලංාගැසට් ලංඅාව ලං2004/66)   ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලං

අයිතිය ලංපිළිබඳ ලං රගුකේසි ලංවිසින් ලංවිධේන ලංවර ලංති බන ලංියසි ලංවේයපය පා ේපායට ලංඅ ලකූක ලංවමට ලංසමේ ලංව ලංනැති ලං

බව,   ේදු ලංඅධිවේරි ේ ලං ේයපශව යන් ලංප්රවට ලංවන්නකි. ලං ලං 

 

  ේරුතුරු ලං  න  ලං ස  ලං 2017 ලං   බරවේරි ලං 3 ලං දින ලං ගැසට් ලං වළ  වේමිෂන් ලං සභේ ලං රීති ලං ප්රවේරව ලං ාගැසට් ලං අාව ලං

2004/66) ලං ළමු ලංඅවස නේ  දී ලංනේ ලංවළ ියකධරයේ ලං මම ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරි ේ ලං  නී ලංසිටීමට ලං    ලං මන් ලං

 ව ල වන් ලං ිය ය ජි  යු ලං ්වමට ලං අසමේ ලං ව ඇ . ලං ් ස  ලං කිරීමට ලං අසමේ ලං වම ලං සේබන්ධ යන් ලං   ේදු ලං

අධිවේරිය ලංකිසිදු ලං  ැ ැදිලි ලං කිරීමක් ලං ද ලං ස යේ ලං නැ . ලං  මයින් ලං  න ේ ලං 39 ලං ා1) ලං ාඇ) වගන්තිය ලං අ ලව ලං වරදක් ලං

ස නේ නය ලංවන ලංඅ ර, ්ම ලංවගන්තිය ලංයට ේ ලංවි ශ ෂි  ලංවනතිව ලංවි ේවවකට ලංයටේ ලංවරවයි. ලං ලං ලං 

 

්වැිය ලං අවස නේවවදී ලං  න ේ ලං 39ා4) ලං වගන්තිය ලං යට ේ ලං ියසි ලං අධිවරණ ේ ලං අ රේධ නඩු ලං වටයුේ ක් ලං

ආරේභ කිරීමට ලං වේමිෂන් ලංසභේවට ලංබකය ලංඇ . ලං39 ලංවගන්තිය ලංමගින් ලං වදුරටේ ලංවි ශ ෂි ව ලංසඳ න් ලංවරන් න් ලං

්වැිය ලංවරදවට ලංවරදවරු ලංවම ලංමගින් ලංදඩයක් ලංස /    ලං දවසරවට ලං නේඅඩු ලංසිරග  ලංකිරීමක් ලංදඬුවේ ලංවශ යන් ලං

ියයම ලංව ල ලංඇති ලංබවයි. ලං 

 

  ේදු ලංඅධිවේරිය ලං    ලංදැක් වන ලං රිදි ලංකියැ වන,   ේරතුරු ලං න ේ ලං5 ලංා1) ලංාඒ) ලංවගන්තිය ලංයට ේ ලංඅයායේ ව ලං

විසින් ලංවරන ලංකද ලං  ේරතුරු ලංඉල්වීම ලංප්රතික් ෂ   ලංවර ලංඇ : 

 

්ම ලං   ේරතුරු ලං   ළිදර  ලංකිරීම ලං අධිවරණයට ලං අ  ේසයක් ලං     ලං අධිවරණ ේ ලං අධිවේරී බකය ලං  ේ ලං

අ ක්ෂ ේතී ලංබව ලං වේවේ ගන ලංයේමට ලංඅගතියක් ලංසිදුවන ලංඅවස නේවවදී 

 

කාවේ ලංබැාු ලං ස වව ලංසාගමය ලං්. ලංම න ලංබැාුව ලංා2018.01.30 ලංදිනැති ලං  ේරතුරු ලං වේමිෂන් ලංසභේ ලංසට න්) ලං

ිදී ලං  මම ලං  වේමිෂන් ලං සභේව ලං ියරීක්ෂණය ලං වරන් න් ලං   ේරතුරු ලං කබේදීම ලං ප්රතික් ෂ   ලං වළ ලං  ැක් ක් ලං 5ා1) ලං

වගන්ති ේ ලං සි  ලං  වේණ ලං තුළ, ්ම ලං ප්රතික් ෂ   ලං කිරීම ලං අවසේනේේමව ලං වශ යන් ලං  න ේ ලං 5ා4) ලං වගන්ති ේ ලං

දැක් වන ලංම න ලංසුබසිද්ධිය ලංප්රමුඛ වමට ලංවිෂය ලංවන ලංඅ ර, ලං ‘  ේරතුරු ලං  ළිදර  ලංකිරීම ලංමගින් ලංසැක සන ලං

ම න ලං සුබසිද්ධිය, ්ය ලං   ේරතුරු ලං   ළිදර  ලං කිරී මන් ලං විය ලං  ැකි ලං  ේියයට ලං වඩේ ලං බ රන් ලං වැඩි ලං වනවිට ලං

  ේරතුරු ලංප්රතික් ෂ   ලංවළ  නේ ැකි ලංබව‘ ලංය. ලං ලං 

 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිටදී ලංය. ලං 
 

 න ේ ලං 5ා1) ලං ාඒ) ලං වගන්ති ේ ලංවයේති යපඛය ලං  ේරතුරු ලංඉල්වීම ලංප්රතික් ෂ   ලංකිරීම ලංසඳ ේ ලං අයැද ලං සිපාන් න් ලං

නේ, ‘අධිවරණයට ලං අ  ේස ලං කිරීම‘ ලං තුළ     ලං ‘අධිවරණ ේ ලං අධිවේරී බකය ලං  ේ ලං අ ක්ෂ ේතී බව ලං

 වේවේ ගන ලංයේමට ලංඅගතියක් ලංසිදුවම‘ ලංය ල වන් ලංබේධේ ලංකිරීමක් ලං    ලංඅගතියක් ලංප්රතිලක ලංවිය ලං ැකි ලංයැයි ලංදුරස න ලං

විය ැකියේවක් ලංදක්වමින් ලංවිරුද්ධ ලංව ේදී ලංසැබෑ ලංඅවදේනමක් ලංාඅවධේරණය ලංඅ  ේ ලංය) ලංතිබිය ලංයුතුය. ලං 

 

 න ේ ලං5ා1) ලංාඒ) ලංමගින් ලංදක්වන ලංවයේති යපඛ වට්ටක ේ ලංඅදේළේවය ලං ව රි ලංඅ  ලංදැඩි ලං ස  ලංසැකකිලිමේ ලංවන ලං

අ ර,  ලං න  ලංමගින් ලංසේධය ලංවර ල ලංකබන ලංඋ රිම ලං කස ලං  ළිදර  ලංකිරී ේ ලංලසකධයපමය ලංප්රවේරව, 5ා1) ලංවගන්තිය ලං

මගින් ලංදක්වේ ලංඇති ලං- ලං ටු ලං කස ලංඅයපනියරූ ණය ලංවළ යුතු ලංවයේති යපඛවකට ලං් රිව ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලං

අයිති ේ ලංලසලිව ලංලසකධයපමය ලං යේදේගැනීමට ලං මම ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංවටයුතු ලංවරයි. ලං ලං ලං ලං 

 

 ේ ලං සේබන්ධ යන් ලං   ේදු ලං අධිවේරි ේ ලං වරුණු ලං කියේ ෑම,  මකී ඉල්වකේ ලං සිපාන ලං   ේරතුරු ලං ස  ලං ්යින් ලං

‘අධිවරණ ේ ලං අධිවේරී ලං බකයට ලං ස  ලං අ ක්ෂ ේතිේවයට‘ ලං ‘සැබෑ ලං අවදේනමක්‘ ලං ිය  ලං වම ලං අ ර ලං

සේබන්ධ ේවයක් ලංස නේපි  ලංකිරීමට ලං ැ ැදිලි ලං කසම ලංඅප්රමේණවේ ලංය. ලං 

 

ඉල්වකේ ලං සිපා ලං   ේරතුරු ලං කබේදීම ලං ප්රතික් ෂ   ලං කිරීම ලං සනේන කිරීමට ලං වඩේේ ලං ූයපණ වශ යන් ලං වටයුතු ලං වරන ලං

 කසට ලංඉ   ලංසඳ න් ලංවළ ලංවේ ේවරණය ලංතුළ ලං  ේදු ලංඅධිවේරියට ලංියයම ලංවර ල ලංකබන ලංඅ ර,  වේමිෂන් ලංසභේ   ලං

 රීක්ෂේවේරී කියවම ලංසඳ ේ ලංමීළඟ ලංවිභේග ලංදින ේදී අවශය ලිපි ලං ල්වඛන ලංද ලංසමග ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරි ේ ලං

  නී ලංසිපාන ලං කසට ලංදැඩි ලං ස  ලංඉල්වකේ ලංසිපායි. ලං 

 

අයායේ නය ලං ේ ලංඅ ලව ලංවල්ව ලං බන ලංකදී. ලං 

මීළඟ ලංවිභේග ලංදිනය ලං: ලං2018.05.30 

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

 

RTIC Appeal (  ෞද්ගලිව ලං විභේග ලං කිරීම)/142/2018 -2016 ලං අාව ලං 12 ලං දරණ ලං   ේරතුරු ලං දැනගැනී ේ ලං

අයිතිවේසිවම ලං පිළිබඳ ලං  න ේ ලං 32(1) වගන්තිය ලං ප්රවේරව ලං වරන ලං කද ලං ිය ය ගය ලං ස  ලං 2017 ලං   ේරතුරු ලං

දැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලං ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේ ලංරීතින්ි ලංාගේස තු ලංස  ලංඅයායේ න ලංවේයපය පා ේපාය), ලංරීති ලං

අාව ලං28 ලංයට ේ ලං වේවේ ගන ලංය ල ලංකබන ලංවේයපය ලං පා ේපාය ලං -  මම ලංඅයායේ න ලංවිභේගය ලං2018.05.30 දින ලං

 ැවති ලං වේමිෂන් ලංසභේ ලංරැස ව ලං ේ  වේටසක් ලං කස ලං වේවන ලංකදී. 

 

 භා ති    : ලං මින්ද ලංගේමන්පික ලං 

ල ාමිෂන්  භා  ාමාජි  :  ය ෂ ඨ ලංනීතීඥ ලංකිශේලි ලංපින් ට - ලංයවයපධන ලං 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිටදී ලංය. ලං 
 

ල ාමිෂන්  භා  ාමාජි  :  යෂ ඨ ලංනීතීඥ ලං්ස . ලංජී. ලංපාචි   වේ 

ල ාමිෂන්  භා  ාමාජි  : ආ ේයපය ලං සල්වවි ලංතිරු න්රන් 

ල ාමිෂන්  භා  ාමාජි  : විියසුරු ලං ර ිණී ලංවල්වගම 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්  : පියතිස ස ලංරණසිා  

 

අභියාච    : තිකක් ලංරාජිේ ලංසිල්වවේ 

ලනාතීසි ලත්  ාර්ශවය  : නේ ලංවළ ලංියකධේරී, ලංශ්රී ලංකාවේ ලං  ේලිස  ලංලසකස නේනය ලං ලං 

 

ල නීසිටීම       

අභියාච    : තිකක් ලංරාජිේ ලංසිල්වවේ ලංම  ේ ලං 

ල ාදු අධි ාරිය    :  ක්.ඒ.්ස .ඩබ්. ලංුමේරජීව ලංා  ේලිස  ලංස නේනේධි ති ලං-නීති) 

 

විභා ලේදී උද්   වූ  රුණු: 

ප්රශ න ලංවර ල ලංකදුව, ලං  ේදු ලංඅධිවේරි ේ ලංස නේනේධි ති-නීති ලං  වුරු ලංවර ලංසිපා ේ, අයායේ ව ලංවිසින් ලංඉල්වකේ ලංසිපා ලං

  ේරතුරු, 2018.05.09 ලංදිනැති ලංිය ය ගය ලංප්රවේරව ලං ේ ලංවන ලංවිටේ ලංඅයායේ ව ලං ව  ලංකබේ ලංදී ඇති ලංබවයි. ලං 

 

 ව ස  ලංනමුේ ලංඅයායේ ව ලංසඳ න් ලංව ළ ,   ේරතුරු ලංඉල්වී ේ ලංඅාව ලං5, 9, ලං 10 ලංස  ලං12 ලංට ලංඅදේළ   ේරතුරු ලං

 මන් ලං  ව  ලං  නේකැබුණු ලං බවයි. ලං ්ම ලං ඉල්වකේ ලං සිපා ලං   ේරතුරු ලං   ේදු ලං අධිවේරි ේ ලං වේයප ේවක ලං ඇති ලං

බවේ, අයායේ ව ලං  ව  ලං කබේදිය ලං  ැකි ලං බවේ, ඒ ලං සේබන්ධ යන් ලං ගැටළුවක් ලං ඇති ලං  නේව ල ලං ඇ ැයි ලං   ේදු ලං

අධිවේරිය ලං වල්ව නේ ලං වරන ලං බවේ, ්යට ලං  ැ ැදිලි ලං කිරීමක් ලං ්ක් ලං වරමින් ලං   ේදු ලං අධිවේරිය ලං ප්රති ේර ලං

කබේදුන් න්ය. ලං 

 

චූදි  ලං  කේරි ලං රන රියැදුරේ ලං අධිවරණයට ලං ඉදිරි ේ ලං කිරීම ලං ස  ලං  වනේ ලං ඉදිරි ේ ලං කිරීේවකට ලං අදේළ ලං උධෘ  ලං

සට න්වක ලංස තිව ලංවළ පිට ේ, ්දින ලංවිමයපශනය ලං ැවැේවූ ලං  ේලිස  ලංියකධේරීන් ලංවිසින් ලංසිය ලංසේක්ු ලංසට න් ලං

  ේේවක ලං යදූ ලංසට න්වක ලංස තිව ලංවළ පිට ේ, විමයපශනය ලං ැවැේවූ   ේලිස  ලංියකධේරීන් ලංවිමයපශන යන් ලං

 සු ලං්දින ලං ස ව යන් ලංබැ ැරව ලංගිය ලං  කේවන් ලංස  ලංරිය ලංඅනතුර ලංසේබන්ධ යන් ලං  ේලිස  ලංියකධේරීන් ලංවිසින් ලංගේ ලං

ඡේයේරූ වක ලංපිට ේ ලංඇතුළු ලංඅයායේ ව ලංවිසින් ලංඉල්වකේ ලංසිපා ලං  ේරතුරු ලංසේබන්ධ යන් ලංප්රති ේර ලංකබේදීමට ලං  ේදු ලං

අධිවේරියට ලංඋ  දස  ලං දන ලංකදී. 

 

 

 



ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිටදී ලංය. ලං 
 

නිලයෝ ය 

 

ඉ   ලංකී ලං  ේරතුරු ලං මදින ලං ටන් ලංසති ලං2 ක් ලංඇතුළ  ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලං ව  ලංආවරණ ලංලිපි ේ ලංපිට  ක් ලංද ලං

සි ව ලංස යන ලං කසට ලං  ේදු ලංඅධිවේරිය ලං ව  ලංියයම ලංවරන ලංකදී. ලං 

 

 මම ලංගැටළුව, ියයම ලංවරන ලංකද ලං රිදි ලං  ේරතුරු ලංසැ යී ේ ලං ේවය ලං සේයේබැීම ලංපිණිස ලං2018.07.17 ලංදිනට ලං

නැව  ලංසඳ න් ලංකිරීමට ලංියයමි  ලංය. ලං 

 

 ේ ලංඅ ලව ලංඉ   ලංවේරණයට ලංවිෂය ලංවන ලං රිදි ලංඅයායේ නය ලංඅවසන් ලංවර ල ලංකැ බ්. ලං 
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ශ්රී ලංකාවේ   ලං  ේරතුරු ලංදැනගැනී ේ ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිටදී ලංය. ලං 
 

 

 


