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ආර් ඒ රහුමාන් එ වශාධිඳත්ය ළෂමනාළර  ධධිළාිය 

 
RTIC Appeal (තේඛනග  කහර්ඹඳටිඳහටිඹ)/ 148/ 2017 (තභභ අභිඹහචන විබහගඹ 2018.02.08 දින ඳළති 
තකොමින් බහ රැසව තේ තකොටක් තර ඳත්න රදී). 
2016 අංක 12 දයණ ත ොයතුරු දළනගළනීතේ අයිතිහසිකභ පිළිඵ ඳනතත් 32(1) ගන්තිඹ ප්රකහය කයන 
රද නිතඹෝගඹ ව 2017 ත ොයතුරු දළනගළනීතේ අයිතිහසිකභ  පිළිඵ තකොමින් බහ රීතින්හි (ගහසතු 
ව අභිඹහචන කහර්ඹඳටිඳහටිඹ), රීති අංක 28 ඹටතත් ඳත්හතගන ඹනු රඵන කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ. 
 

වභාඳති       -  භහින්ද ගේභේපිර  
කළොමින් වභා වාමාජිළ - තයෙසන නීඥ  එස.ජී. පුංචිතවේහ  

කළොමින් වභා වාමාජිළ -  ආචහර්ඹ තේවි තිරුචන්ද් ය  

 
ධධයක්-ජනරාල් - පිඹතිස යණසිංව 
 
ධභියාචළ                 - ආර් ඒ යහුභහන් භව හ 
කනොතීසි ත් ඳාර්ලය      - නේකශ නිරධයඹහ වහධිඳ ෙ කශභනහකයණ අධිකහරිඹ 
 

කත්ොරතුරු ඉල්ලීම ක ොනු ළරන ද දිනය: 2017.07.05 

කත්ොරතුරු නිධාියා තීර ය බා දුන් දිනය:   2017.07.24 

නම්ළෂ නිධාියා කලත් ධභියාචනය කයොමු ළෂ දිනය: 2017.08.02  

නම්ළෂ නිධාියා තීර ය බා දුන් දිනය:  No response 

RTIC කළොමින් වභාල කලත් ධභියාචනය කයොමු ළෂ දිනය:  2017.08.23 

 
ධභියාචනයට ඳසුබිම්වූ ළරුණු: 
 
ාන්ත් කේම්ව්  ළෂමනාළර  වංව්ථාල (මු. පි. ධංළ:7325) ට ධදාෂ කත්ොරතුරු විමසීමි පිළිබල ය 
 
1. ඉව  කී කශභනහකයණ ංසථහතේ හභහජිකයින්  ව නිළසිඹන් කශභනහකයණ ංසථහතේ එකට වහ ඉදිරි 
ළඩකටයුතු පිළිඵ දළනුත්  කිරීතේ ළඩමුළුක්  ඔඵතේ අධිකහරිඹ විසින්  ර් 2017.02.17 න දින ඳළළත්වූ 
අ ය එකී ළඩමුළු වහ...... 
i) ඔඵතේ අධිකරිඹ විසින්  දළන්වේ , ප්රචහයක, තද්ලක භඩුේර, නිරධහරීන්තේ වබහගින්ඹ, තත් ඳළන්  ංග්රවඹ 
ඹනහදිඹ තනුතන්  ළඹ කශ ේපර්ණ මුදේ  ප්රභහණඹ තකොඳභණක්  ද? 
ii) එකී ළඩමුළුට වබහගී චූ කශභනහකයණ ංසථහතේ හභහජිකයින්  ව නිළසිඹන්තේ මුප ගණන තකොඳභණක්  
ද? එතේ වබහගීවූන්තේ නහභ තේඛනඹක්  ඔඵ තු ඇත්නේ  පිටඳ ක්  රඵහ තදන්න. 
2. ඉන්  අනතූරු ඉව  කී කශභනහකයණ ංසථහට ර් 2017.03.05 න දින ඔඵතේ අධිකහරිඹ විසින්  කළන 
රද අති විතලේ භවහ බහ රැසවතේදී කශභනහකයණ බහට ගරු තේකේ  ලතඹන්  ලහන්ති සිචගුරු භවත්මිඹ ව 

එහි බහණ්ඩහගහරික ලතඹන් භතනෝයහ ලහන්මුගතේ භවත්මිඹ තත්රී ඳත්වූ අ ය, 
i)  කශභනහකයණ බහතේ ඉතිරි හභහජිකඹන්තේ නේ  ව ඔවුන් නිතඹෝයනඹ කශ නිහ ඒකකතේ විස ය කුභක්  
ද?  
ii) තත්රී ඳත්වු හභහජිකඹන්  සිඹේරන්භ ඔවුන්තේ අදහශ නිහ ඒකකඹ වහ ඹේ  මුදේ  දහඹකත්ඹක්  
‘කශභනහකයණ අයමුදරට' රඵහදී  තිතේද?  තිතේ නේ එක්  එක්  අඹ විසින්  තකොඳභණ මුදේ  ප්රභහණඹකින්  දහඹක ව 
තිතේද?  



ත ොයතුරු දළනගළනීතේ අයිතිහසිකභ පිළිඵ තකොමින් බහ ඉදිරිපිටදී ඹ. 
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iii) එකී කශභනහකයණ බහතේ හභහජිකයින්  සිඹේරන්භ ඔවුන්තේ නිහ ඒකකඹ තනුතන්  චු තේහ ගහස තු 
හිඟ මුදේ සිඹේර ඒ න විට අඹ කය තිබුතන් ද?  
iv) එතේ තත්රී ඳත්වූ සිඹේරන්භ (විතලේතඹන්  ඊ.ඒ.  හනඥ, ව. ඒ.ජී තෂොන්ට්ගරන්, ඒ. ක්රිසනතේනන්, පී. පිේරයි 
ඳහප්පු ඹන අඹ) අදහර කයග  යුතු ඳන  ප්රකහය කශභනහකයණ ංසථහතේ හභහජිකයින්  තර පිළිග  වළකි 

සුදුසුකේ  රත්  අඹ ද? (අමුණහ ඇති හභහනෙහධිකහරියඹහතේ 2017.01.24 දිනළති ලිපිඹ ේඵන්ධතඹන්  අධහනඹ 
තඹොමු කයන්න.) 
v) ඹේ  නිහ ඒකකඹක්  තනුතන්   ෙහගයහයහ ඹන භවත්මිඹක්  තනො භවත්භතඹක්  පුද්ගලික තඳනී සිටිමින්  
වබගී වුචහ ද? 
vi)  ෙහගයහයහ භවන්භහ කශභනහකයණ බහතේ හභහජිකතඹක්  ලතඹන්  නභ තඹොයනහ කශ ව එකී නභ සථීය 
කශ අඹලුන්තේ නේ  ව ඔවුන්  නිතඹෝයනඹ කශ නිහ ඒකකර විස ය කුභක්  ද? 
vii) අති විතලේ භවහ බහ රැසවභට වබහගී තනොවූ හභහජිකතඹකුතේ නභ කශභනහකයණ බහතේ හභහජිකතඹක්  
ලතඹන්  තඹෝයනහ කශ තනොවළකි ඵ ඹේ  විතයෝධ හක්  භතූකයනු රළබුතේද? 
viii) 2017.03.05 න දින තත්රී ඳත්වූ කශභනහකයණ බහතේ හභහජිකඹන්  කිසිතක්  දළනට ධුයතඹන්  ඉේරහ අසව 
සිටී ද? එතේනේ  ඔවුන්තේ නේ  රළයිසතු රඵහ තදන්න. 
ix) ඉේරහ අසවු හභහජිකයින්  තනුට ඔවුන්තේ  නතුරු දළරීභ වහ තනත්  හභහජිකයින්  ඳත්  කය තිතේ ද? 
එතේනේ  ඔවුන්තේ ත ොයතුරු රඵහ තදන්න. 
x) හභහජිකයින්  ඉේරහ අසවු අසථහකදී එකී හභහජිකයින් තනුට නළ  ඇති විතලේ භවහ බහ රැසවභක්  
කළවභකින් ත ොය පුයප්ඳහඩු වහ හභහජිකයින්  ඳත්  කිරීභට ඔඵතේ අධිකහරිඹට තවෝ බහට වළකිඹහක්  තිතේ 
ද? එළනි ඳත් කිරීභක් සිදු කය තිබුතන් නේ ඒ ඵළේ  ංස හතේ හභහජිකයින්  දනුත්  කය සිටිතේ ද? න ඳත් 
කිරීේ  රත්  බහඳති, තේකේ , උඳ තේකේ  බහණ්ඩහගහරික උඳ බහණ්ඩහගහරික නිරඹ දයණ හභහජිකයින්  කේරුන්  ද? 
xi) අති විතලේ භවහ බහ රැසවභට වබහගිවූ හභහජිකයින් තනොන පුද්ගරඹන් විසින් අදහශ හභහජිකයින්තගන් 
රඵහ ගත් ලිඛි  තඳයකරහසි ඉදිරිඳත් කය සිටිතේද? එතේනේ තඳයකරහසි තගොනු කයන රද පුද්ගරඹන්තේ විස ය 
කුභක්ද? 
xii) 2017.03.05 දින ඳළති අති විතලේ භවහ බහ රැසවතේ හර් හක්  ඔඵතේ අධිකහරිඹ තු තිතේ නේ එකී 
හර් හක්  රඵහ ග  වළකි ද? 
3. අති විතලේ භවහ බහ රැසවභක්  ඳත්න අසථහකදී ඊට තඳය ඳත්වූ කශභනහකයණ බහ සඹංක්රීඹ 
අතවොසිවතේ  ත්ඹක් උත්ග  න ඵ ඵද්ද(වහධිඳ ෙ) නිහ අයිතිකේ  (ංතලෝධි  ර් 1982 අංක; 45) 
ඳනතත් තවෝ තනත්  ඹේ  ඳනතත් වන්  ව තිතේ ද? 
4. ඊට තඳය ඳළළති කශභනහකයණ බහතන්  තවෝ එකි හභහරිකඹන්  කිසිතක්  විසින්  ඔවුන්තේ තේහ කහරඹ තුශ 
ඹේ මුදේ  අබහවි ඹක් / අඳවයණඹක්  වහ|තවෝ මුදේ  අක්රමික හක්  සිදු තකොට තිබුතන් ද? තවෝ එළනි ඹේ ක්රිඹහක්  
ේඵන්ධතඹන් දළනට ඳතින කශභනහකයණ බහ විසින්  තවෝ ඔඵතේ අධිකහරිඹ වසින් විභර්ලනඹක් සිදු කයමින්  

සිටී ද? 
5. ක්රිඹහකහරී කශභනහකයණ බහක්  තිතඵන අසථහකදී කශභනහකහයණ ංසථහකට අති විතලේෂි භවහ වහ 
රැසවභක්  කළවභට මඵතේ අධිකහරිඹට ඹේ විතලේ නනතික ඵරඹක්  තිතේ ද? 
6. ර් භහන කශභනහනකයණ බහතන් එකී බහතේ ඵර ර තවෝ ගකීමී කිසික්  ංසථහතේ හභහජිකඹන්  
තනොන පිටස ය පුද්ගරඹන්  කිසිතකුට ඳයහදීභක්  සිදු තකොට තිතේ ද? එතේනමි ඔවුන්තේ විස ය රඵහ තදන්න. 
7. ර් භහන කශභනහකයණ බහතන්  ගෘව කර එක්රැස  කිරීතේ පුද්ගලික අඹ නඹට තවෝ එහි තේකඹන්ට 
භහසිකච කිසිදු මුදේ  අේරක් වහ/තවෝ 'න්ත ෝේ' ප්රදහනඹක්  සිදුකිරීභ වහ තඹෝයනහ ේභ  කය තිතේ ද? 
8. ගෘව කශ එක්රැස  කිරීතේ පුද්ගලික ආඹ නඹට තබෝ එඟභි තේචකඹන්ට කිසිදු මුදේ  අේරක්  වහ/තවෝ 
'න්ත ෝේ' ප්රදහනඹක්  කලින්  තිබු කශභනහකයණ බහ විසින්  සිදුකය තිබු ඵ ඔඵතේ අධිකහරිඹට හර් හ ව 
තිතේද? එතේ නළත්නේ  එළනි භහසික තගවභක්  සිදු කය ඇති ඵ ඔවුන්තේ විගණන හර් හතේ වන්  කය තිතේ 
ද? 
9. ර් භහන කශභනහකයණ බහතේ මරෙභඹ කටයුතු ඳචන් සචහතගන ඹහභට/සිදුකිරීභට බහතේ තවෝ ංසථහතේ 
හභහජිකයින්තගන්  ඳරිබහහියච ඹේ  පුද්ගරඹන්ට අසථහක්  රඵහ දී නිතේ ද? එතේනේ  එකී කටයුත්  වහ ඇනි 
කශ තඹෝයනහ ේභ තේ වතික පිටඳ ක්  රඵහ තදන්න. 
10.ලහන්  තේේස  කශභනහකයණ ංසථහතේ ඳරිඳහරනඹ ඹටතත් ඳචතින “එ” ඟ “බී” තගොඩනළගිේර ඉඳිකිරීේ  
කශ කහරඹ සිට අද දක්චහ ඳත්වූ කිසිදු කශභනහකයණ බහ විසින්  නිසිඹහකහය නඩත්තු කටයුතු කිසික්  
තනොකිරීභ තේතුතන්  අතිලයින් ගයහළටීතේ  ත්ඹට ඳත් ඇ . තභභගින්  හභහජිකයින්තේ ව ඔවුන්තේ 



ත ොයතුරු දළනගළනීතේ අයිතිහසිකභ පිළිඵ තකොමින් බහ ඉදිරිපිටදී ඹ. 
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ඳවුතේ අඹ ඇතුළු තගොඩනළගිේර ඳරිවයණඹ කයන අතනකුත්  අඹට දළඩි ජීවි  අදහනේ   න්තඹන්  සිටීභට සිදු 

ඇ . දක තදකක්  මුළුේතේ චළසිකිළි කහණු ඳද්ධතිඹ, ළහි පීලි, තඳොදු අංගඋඳහංග නිසිඹහකහය නඩත්තු 
තනොකිරීතභන්  ළසිකිළි තුය තභන්භ ළසි තුය දළඩි තර අසථහ ගණනහකදී තඳොදු අංගඋඳහංගර ගරහඹහතභන් 
ඳහරිලරික ව තෞඛෙ ගළටළුරට නිළසිඹන්ට මුහුණ ඳෆභට සිදු ඇ . 
i) තභභ කහයණහ ේඵන්ධතඹන්  ඔඵතේ අධිකහරිඹ අචසථහ කිහිඳකදීභ නිළසිඹන් විසින්  ලිඛි  දළනුත්  කය 
සිටිඹ ද, ඔඵතේ අධිකහරිඹ වසින්  ගනු රළබ පිඹය කුභක්  ද ඹන ග පිළිඵ කිසිදු ටවනක්  ඔඵ අධිකහරිඹ තු 
තිතේ ද? 
11. තගොඩනළගිේතේ පිටුඳ (මුතුළේර ක්රීඩහ මිමිඹ) තදට පිභිටහ තිතඵන ඹේ  නිහ ඒකකතේ වදිසි ගින්නක්  
ඇතිවූ වටකදී ගිනි නිවතේ ඹන්ත්රඹක්ත්  ඇතුළු වභට තනොවළකි න ඳරිදි “බී ” තගොඩනළගිේතේ බිේ  භවතේ 
නිහ ඒකක අයිතිකරුන්  කිහිඳ තදතනකු විසින්  අනය ඉඳිකිරීේ  සිදු කය ඇති අ ය වදිසි අසථහකදී ගින්නක්  
භළඩඳළළත්වභට සුදුසු කට්ටර කිසික්  කශභනහකයණ ංසථහ තු තනොභළ . 
ඉව  වන් කහයණහ වහ තනත් ළදගත් තඹෝයනහ කිහිඳඹක් ේඵන්ධතඹන් අන් යට ඳළළත්වූ ඇති විතලේ 
භව බහ රැසවතේදී හභහජිකයින් පිරික් විසින් ලිඛි  ඉදිරිඳත් කිරීභට උත්ව කශ අසථහ ඔඵතේ අධිකහරිතේ 

නිරධහරී භඩුේර විසින් බහග  කිරීභ ප්රතික්තේඳ කශ ඵ ඔඵතේ අධිකහරිඹ ත  2017.03.09 දිනළති භහතේ 
ලිපිඹක් භගින් (ඇමුණුේ 2) දළනුත් කය සිටිඹද, තේ නත ක් එකී ලිපිඹ තවෝ එහි අඩංගු කහයණහේ පිළිඵ ඹ 
ක්රිඹහභහර්ගඹක් ගනු රළබුතේද? එතේනේ ඒ පිළිඵවූ විස ය රඵහ තදන්න. ක්රිඹහභහර්ගඹක් ගනු තනොරළබුතේනේ 
තවේතුකහයණහ කුභක්ද ඹන ග දන්න්න.  
12. ලහන්  තේේස  කශභනහකයණ ංසථහතේ තවෝ දළනට ඳරිඳහරන කටයුතුර නිඹළරන කශභනහකයණ බහතේ 
ඹටතත් ඹේ සථිය කේකරුතකු තවෝ තනත් තේකඹන් සිටීද? එතේනේ ඔවුන්ට ඳයහ තිතඵන ළඩ තකොට, 
තේඹට ඵහ ග  දිනඹ, භහසික ළටුඳ ඹනහධි විස ය රඵහතදන්න. 
13. ර් භහන කශභනහකයණ බහ තනුතන්  තඳනී සිටිමින්  භට එතයහි තේ තඳොලිස  සථහනඹට ඳළමිණිලි 
ඉදිරිඳත්  කිරීභට හභහජිකයින්  තනොන පුද්ගරඹන්  කිසිතකුට අයඹක් රඵහ දී තිතේද? එතේ තනොන්තන් නේ 
අ ෙ තචෝදනහ ඳදනේ  කයමින්  ඳළමිණිලි ඉදිරිඳත්  කශ/කයන එකී අඹට තවෝ බහතේ හභහජිකයින්ට එතයහි භහ 
විසින්  ගනු රළබීභට තඹෝජි  නීතිභඹ පිඹයේ  මිඵන්ධතඹන්  ඔවුන්  විසින්  දළරිඹ යුතු විඹදේ කශභනහකයණ 

ංසථහතේ අයමුදලින්  දළරීභට වළකිඹහක්  තිතේ ද? 
14. එතේභ කශභනහකයණ ංසථහතේ ගකීමි සි හ භ හභ ඳළවළය වරින බහතේ හභහරිකයින්ට එතයහි භහ විසින්  
ගනු රළබිභට තඹෝජි  නීතිභඹ පිඹයේ  ේඵන්ධතඹන්  ඔවුන්  විසින්  දළරිඹ යුතූ විඹදේ  කශභනහකයණ ංසථහතේ 
අයමුදලින්  දළරීභට වළකිඹහක්  තිතේ ද? 
15. තඳය ඳළති කශභනහකයණ බහතන්  තගවිඹ යුතු ව රඵහග  යුතු ඹේ  මුදරක්  ඉන්  අනතුරු ඳත්න 
බහතන්  තනොඳභහ තගවභටත් , රඵහගළනීභටත්  කශභනහකයණ ංසථහතන්  ඔඵතේ අධිකහරිතේ තඳය 
අනුභළතිඹක්  රඵහගළනීභ අ ෙලෙ ඵට ඔඵතේ අධිකහරිතඹන්  තයගුරහසිඹක්  ඳනහ තිතේ ද? 
 
ත ොයතුරු නිරධහරිඹහ 2017.07.24 දිනළති අයි භ 15ට පිළිතුරු ඳඹහ තිබුණද අයි භ අංක 2 (i), (ii), (iv), (v), 
(vi), (vii), (ix), 3, 4, 5, 8 ව14ට අේපුර්ණ, තනොභඟ ඹන සුළු ව හදෙ ත ොයතුරු ඳඹහ ඇ  ඹන ඳදනභ 
භ   2017.08.02 දිනළති නේකශ නිරධයඹහ ත  අභිඹහචනඹක් තඹොමු කයන රදී. නේකශ නිරධයඹහ නිඹමි  
කහරඹ ඇතුශ  පිළිතුරු ළඳයීභට අතඳොතවොත් වූ තවයින් 2017.08.23 දිනළති තකොමින් බහ ත  
අභිඹහචනඹක් තඹොමු කයන රදී. 
 

ධභියාචනය ධලව්ථාකේදී උද් ත්වූ ළාර ා: 
 
තකොමින් බහතේ තනොඥසි රට තඳොදු අධිකහරිඹ ප්රතිචහය දක්හ තනොතිබිණි. 
 
නිකයෝ ය: 
 
අභිඹහචනඹ තේඛණග  කර්ඹඹඳටිඳහටිඹට අනු රකහ ඵළලීභට නිඹමි  තිබුණද තඳොදු අධිකහරිඹ ප්රතිචහය 

තනොදළක්වභ තවේතුතන් තඳෞද්ගලික විබහග කිරීභක් වහ 2017.04.26 දින තඳ.. 11.00 ට කළනු රළතේ.    
 
***** 

 



ත ොයතුරු දළනගළනීතේ අයිතිහසිකභ පිළිඵ තකොමින් බහ ඉදිරිපිටදී ඹ. 
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RTIC Appeal (තඳෞද්ගලික විබහග කිරීභ)/ 148/ 2017 (තභභ අභිඹහචන විබහගඹ 2018.04.26 දින ඳළති 
තකොමින් බහ රැසව තේ තකොටක් තර ඳත්න රදී). 
2016 අංක 12 දයණ ත ොයතුරු දළනගළනීතේ අයිතිහසිකභ පිළිඵ ඳනතත් 32(1) ගන්තිඹ ප්රකහය කයන 
රද නිතඹෝගඹ ව 2017 ත ොයතුරු දළනගළනීතේ අයිතිහසිකභ  පිළිඵ තකොමින් බහ රීතින්හි (ගහසතු 
ව අභිඹහචන කහර්ඹඳටිඳහටිඹ), රීති අංක 28 ඹටතත් ඳ හතගන ඹනු රඵන කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ. 
 

වභාඳති       -  භහින්ද ගේභේපිර  
කළොමින් වභා වාමාජිළ - තයෙසන නීඥ  එස.ජී. පුංචිතවේහ  

කළොමින් වභා වාමාජිළ -  ආචහර්ඹ තේවි තිරුචන්ද් ය  

කළොමින් වභා වාමාජිළ - විනිසුරු තයෝහිනී ේගභ 
 
ධධයක්-ජනරාල් - පිඹතිස යණසිංව 
 
ධභියාචළ                 - ආර් ඒ යහුභහන් භව හ 
කනොතීසි ත් ඳාර්ලය      - නේකශ නිරධයඹහ වහධිඳ ෙ කශභනහකයණ අධිකහරිඹ 
 
කඳනී සිටීම                -  
අභිඹහචක:          ආර් ඒ යහුභහන් භව හ  
තඳොදු අධිකහරිඹ: ආර් තක් යඹවය භහනෙහධිකහරී  
                          ජී ටී එස තඳතර්යහ  
                          එන් එේ ඉතේතඳරුභ වකහය භහනෙහධිකහරී  
                          තේ ඩී එන් චන්ද්රඳහර නිතඹෝයෙ භහනෙහධිකහරී 
 

ධභියාචනය ධලව්ථාකේදී උද් ත්වූ ළාර ා: 
 

විබහග කිරීභ ආයේබතේදී තඳොදු අධිකහරිඹ ඳහ සිටිතේ  භ ආඹ නඹ ශ්රී රංකහතේ සිඹලු වධිඳ ෙඹන් 
අධීක්ණඹ වහ ඵර ර රත් ආඹ නඹක් න ඵත්ඹ.  
අභිඹහචකතගන් ත ොයතුරු ඉේලීභ කය කරුණක් ඳදනේ කයතගන සිදු කතර්දළයි විභහ සිටඹදී අභිඹහචක 
ඳහ සිටිතේ ලහන්  තේේස  කශභනහකයණ ංසථහ රැසවභක් කළහ එභ ංසථහතහි කශභනහකයණ 
ඹට හභහජිකයින් තනොවූ පිරික් ත ොය ඳත් කය ගත් ඵළවින් ඊට අදහරවූ කරුණු ඉේරහ සිටි ඵයි.  ද 
රඵහ දී ඇති භවය ත ොයතුරු හදෙ ඵද ඳහ සිටින රදී. 
තඳොදු අධිකහරිඹ තභභ අසථහතේදී ඳහ සිටිතේ කශභනහකයණ ංසථහ තනභ පිහිටුහ ඇති තනභ 
නඩත්තුක් ඳහරනඹක් ඇති නනතික ආඹ නඹක් ඵත්ඹ.  
තඳොදු අධිකහරිඹ ඳහ සිටිතේ අභිඹහචක ලහන්  තේේස  කශභනහකයණ ංසථහතේ තේකේ තරද 
කටයුතු කශ ඵයි.  ද තභභ ආඹ නඹ අලෙ ඳරිදි භවබහ රැසවේද විතලේ බහ රැසවේද ඳත්න 
ඵයි. අභිඹහචක නිතස හිමිතඹක් තනොව තභභ  නතුය දළරීභ ව අතනකුත් කරුණු ඳදනේ කයතගන 

අභිඹහචකට විරුද්ධ අතනක් නිතස හිමිඹන් ඳළමිණිලි සිදු කිරීභ තවේතුතන්, නිහ හිමිකරුන්ට තවෝ 
ඔවුන්තේ ඵරඹරත් නිතඹෝජි ඹන්ට ඳභණක් වබහගී විඹ වළකි විතලේ භවහ බහ රැසවභක් ඳත්හ න 
නිරධහරීන් ඳත් කයන රදී. තඳොදු අධිකහරිඹ  ද ඳහ සිටිතේ අභිඹහචක  භහ තේකේ  සිටි කහරඹ තුශ 
ඳත්හතගන ගිඹ තේඛන න නිරධහරීන් වට රඵහ තනොදීභ තවේතුතන් න කශභනහකයණඹට  භ 
කහර්ඹ බහයඹද නිසිඹහකහය සිදු කශ තනොවළකි ඵයි. 

තඳොදු අධිකහරිඹ තකතේ ත ත් තභභ ත ොයතුරු ඉේලීතභහි ඇති තඵොතවෝ ප්රලසන රට පිළිතුරු, 1982 

අංක 45 දයණ ඵද්ධ නිහ අයිතිකේ ඳන  (ංතලෝධි ) ඹටතත් සථහපි  ලහන්  තේේස  කශභනහකයණ 
ංසථහතන් රඵහ ග  යුතු ඵ ඳහ සිටින රදී.  
 

නිකයෝ ය: 



ත ොයතුරු දළනගළනීතේ අයිතිහසිකභ පිළිඵ තකොමින් බහ ඉදිරිපිටදී ඹ. 
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2017.02.03 දිනළති 2004/66 අංක දයණ ගළට් ඳත්රතේ ප්රකහිත  2016 අංක 12 දයන ත ොයතුරු දළන 

ගළනීතේ අයිතිහසිකභ පිළිඵද ඳනතත් 2 ළනි ගන්තිඹ භග කිඹවිඹ යුතු එකී ඳනතත් 41 ළනි ගන්තිඹ 

ඹටතත් අභහ ෙයඹහ විසින් හදන රද නිතඹෝගහි නිතඹෝග අංක 4 (vi) ට එනේ 

‘ඉේරහ සිටින ත ොයතුරු තනත් ආඹ නඹක් තු ඇති ඵ ත ොයතුරු නිරධහරිඹහ දන්තන් නේ 
අඹදුේඳ  එකී ත ොයතුරු  ඵහතගන ඇති තඳොදු අධිකහරිතේ ත ොයතුරු නිරධහරිඹහ ත  ඹහ ඒ ඵ 
අඹදුේකරුට ලිඛි  දින 07ක් තුශ දන්හ ඹළවිඹ යුතුඹ,’ 
ඹන්නට තඳොදු අධිකහරිතඹහි අධහනඹ තඹොමු කය සිටිමු. ඒ අනු තභභ ත ොයතුරු ඉේලීභ ති තදකක් 
ඇතුර  අලෙ කටයුතු වහ එභ තඳොදු අධිකහරිඹ ත  තඹොමු කයන තරට නිතඹෝග කය සිටිමු.  
මීශඟ විබහග කිරීතේ දිනඹ: 25.05.2018 
 
***** 

 
RTIC Appeal (තඳෞද්ගලික විබහග කිරීභ)/ 148/ 2017 (තභභ අභිඹහචන විබහගඹ 2018.05.25 දින ඳළති 
තකොමින් බහ රැසව තේ තකොටක් තර ඳත්න රදී). 
2016 අංක 12 දයණ ත ොයතුරු දළනගළනීතේ අයිතිහසිකභ පිළිඵ ඳනතත් 32(1) ගන්තිඹ ප්රකහය කයන 
රද නිතඹෝගඹ ව 2017 ත ොයතුරු දළනගළනීතේ අයිතිහසිකභ  පිළිඵ තකොමින් බහ රීතින්හි (ගහසතු 
ව අභිඹහචන කහර්ඹඳටිඳහටිඹ), රීති අංක 28 ඹටතත් ඳ හතගන ඹනු රඵන කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ. 
 

වභාඳති       -  භහින්ද ගේභේපිර  
කළොමින් වභා වාමාජිළ - තයෙසන නීඥ  එස.ජී. පුංචිතවේහ  

කළොමින් වභා වාමාජිළ -  ආචහර්ඹ තේවි තිරුචන්ද් ය  

 
ධධයක්-ජනරාල් - පිඹතිස යණසිංව 
 
ධභියාචළ                 - ආර් ඒ යහුභහන් භව හ 
කනොතීසි ත් ඳාර්ලය      - නේකශ නිරධයඹහ වහධිඳ ෙ කශභනහකයණ අධිකහරිඹ 
 
කඳනී සිටීම                -  

අභිඹහචක:          ආර් ඒ යහුභහන් භව හ  
තඳොදු අධිකහරිඹ: ජී ටී එස තඳතර්යහ  

 

ධභියාචනය ධලව්ථාකේදී උද් ත්වූ ළාර ා: 
 

තඳොදු අධිකහරිඹ තකොමින් බහතේ නිතඹෝගඹ ප්රකහය 2018.05.03 දිනළති කශභනහකයණ ංසථහ 
ත  ත ොයතුරු ඉේලීභට අදහශ කරුණු විභහ සිටි අ ය 2018.05.21 දිනළති අභිඹහචකට පිටඳ ක් 
හි , කශභනහකයණ ංසථහතේ බහඳති පිළිතුරු ළඳයු ඵ තඳොදු අධිකහරිඹ ඳහ සිටින රදී. 
අභිඹහචක තඳොදු අධිකහරිතඹහි 2018.05.03 දිනළති ලිඛි  තද්ලනතඹහි තිබු ළයදි කරුණු තඳන්හ දුන් අ ය 
එභ ළයදි නිළයදි කිරීභට තඳොදු අධිකහරිඹ එකඟ විඹ.  
 
නිකයෝ ය: 
 
2018.05.21 දිනළති කශභනහකයණ ංසථහ විසින් රඵහ තදන රද පිළිතුතයහි පිටඳ ක් තකොමින් 
බහට පිටඳ ක් හි  අභිඹහචක ත  රළබීභට රසන තරත්, තඳොදු අධිකහරිඹ ත   භ ලිඛි  
තද්ලනඹන්හි ඇති ළයදි කරුණු නිළයදි කයන තරටත් අභිඹහචක ත  කශභනහකයණ ංසථහතහි 



ත ොයතුරු දළනගළනීතේ අයිතිහසිකභ පිළිඵ තකොමින් බහ ඉදිරිපිටදී ඹ. 
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පිළිතුරු ලින් ළහීභකට ඳත්න්තන් දළයි මීශඟ විබහග කිරීතේ දිනට තකොමින් බහ ත  දන්න 
තරටත් නිතඹෝග කය සිටිමු.   
අභිඹහචනඹ තභතර කේ  ළතේ. 
 
***** 
 

RTIC Appeal (තඳෞද්ගලික විබහග කිරීභ)/ 148/ 2017 (තභභ අභිඹහචන විබහගඹ 2018.07.31  දින ඳළති 
තකොමින් බහ රැසව තේ තකොටක් තර ඳත්න රදී). 
2016 අංක 12 දයණ ත ොයතුරු දළනගළනීතේ අයිතිහසිකභ පිළිඵ ඳනතත් 32(1) ගන්තිඹ ප්රකහය කයන 
රද නිතඹෝගඹ ව 2017 ත ොයතුරු දළනගළනීතේ අයිතිහසිකභ  පිළිඵ තකොමින් බහ රීතින්හි (ගහසතු 
ව අභිඹහචන කහර්ඹඳටිඳහටිඹ), රීති අංක 28 ඹටතත් ඳ හතගන ඹනු රඵන කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ. 
 

වභාඳති       -  භහින්ද ගේභේපිර  
කළොමින් වභා වාමාජිළ -       තයෙසන නීඥ  කිහලී පින්තටෝ යඹර්ධන  
කළොමින් වභා වාමාජිළ - තයෙසන නීඥ  එස.ජී. පුංචිතවේහ  

කළොමින් වභා වාමාජිළ -  ආචහර්ඹ තේවි තිරුචන්ද්රන්  

කළොමින් වභා වාමාජිළ - විනිසුරු තයෝහිනී ේගභ 
 
ධධයක්-ජනරාල් - පිඹතිස යණසිංව 
 
ධභියාචළ                 - ආර් ඒ යහුභහන් භව හ 
කනොතීසි ත් ඳාර්ලය      - නේකශ නිරධයඹහ වහධිඳ ෙ කශභනහකයණ අධිකහරිඹ  
 
කඳනී සිටීම                -  

අභිඹහචක:          ආර් ඒ යහුභහන් භව හ  
තඳොදු අධිකහරිඹ: ආර් තක් යඹවය භහනෙහධිකහරී  

ජී ටී එස තඳතර්යහ  
එන් එේ ඉතේතඳරුභ වකහය භහනෙහධිකහරී  
තේ ඩී එන් චන්ද්රඳහර නිතඹෝයෙ භහනෙහධිකහරී 
භන්  අේඳහගර 

 

ධභියාචනය ධලව්ථාකේදී උද් ත්වූ ළාර ා: 
 

රඵහ දී ඇති ත ොයතුරු ලින් ළහීභකට ඳත්ව සිටින්තන්දළයි විභහ සිටිඹදී අභිඹහචක ඳහ සිටිතේ 

අයි භ අංක 2 (i) – (iv) ව  2(xi) රට වළය අතනකුත් ත ොයතුරු ලින් ළහීභකට ඳත්ව ඇති ඵයි. 
තඳොදු අධිකහරිඹ ඳහ සිටිතේ කශභනහකයණ ංසථහ රඵහ දී ඇති සිඹලු ටවන් රඵහදී ඇති ඵත් 
අතනකුත් ත ොයතුරු  භ න් කතේ බහයතේ තවෝ ඳහරනතේ තනොභළති ඵත්ඹ.  
අතනකුත් අයි භඹන් ේඵන්ධතඹන් තඳොදු අධිකහරිඹ ඳහ සිටිතේ එභ හර් හ/ තේඛන  භ න් කතේ 
තනොභළති ඵත් එභ කහර කහනුට අඹත් ටවන් / අඹකිරීේ සිදු කිරීභ බහය සිටිතේ අභිඹහචක ව 
ප්රන්න තද්වි තභොවහන් කුභහර් ඹන අඹ ඵත් ඔවුන් විසින් කිසිදු හර් හ කිරීභක් සිදු කය තනොභළති ඵළවින් 
තභභ ත ොයතුරු රඵහ දිඹ තනොවළකි ඵයි. අභිඹහචක තභඹ  දින්භ ප්රතික්තේඳ කය සිටින රදී. 
 

නිකයෝ ය: 
 

කරුණු තභතේ තවයින් අභිඹහචනඹ අන් කයනු රළතේ. 



ත ොයතුරු දළනගළනීතේ අයිතිහසිකභ පිළිඵ තකොමින් බහ ඉදිරිපිටදී ඹ. 
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ත ොයතුරු දළනගළනීතේ අයිතිහසිකභ පිළිඵ 27(3) ගන්තිතේ තකොමින් බහ රීඥන්ට (ගහසතු  ව අභිඹහචනහ 
කහර්ඹඹඳටිඳහටිඹ) අනු තභභ නිතඹෝගඹ අභිඹහචනතේ ඳහර්ලකරුන් වට රඵහදීභට කටයුතු කයන තභන් 
නිතඹෝග කය සිටිමු. 
 
***** 
 
 


