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පේමරාජ දහනායක එ. කම්කරු පදපාර්තපම්න්තුව 

 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම( 185/2018 (2018.06.01, 2018.06.26 සහ 2018.11.13 
දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් සභා රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව 2018.11.13 දින අනුමත කරන 
ලද නියයෝගය(. 

 

2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන 
ලද නියයෝගය සහ 2017 යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා 

අභියාචන කාර්ය්යය පටිපාටිය(, රීති අංක 28 යටයත් පවත්වායගන යනු ලබන කාර්ය්යය පටිපාටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන්ත සභා සමාජික: යයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්යටෝ යයවර්ය්ධන  

පකාමිෂන්ත සභා සමාජික: යයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා  

පකාමිෂන්ත සභා සමාජික: ආචාර්ය්ය යසල්වවි තිරුචන්රන්  

පකාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝිණි වල්වගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක  -    යේමරාය දහනායක  
පනාතිසි ලත් පාර්ශවය -    සහකාර කේකරු යකාමසාරිසව යනරාල්ව (බටිර යකාළඹ)  
 

පපනීසිටීම   
අභියාචක   -    යේමරාය දහනායක 
යපාදු අධිකාරිය  -    එේ ජී අනුරාධා නිශාමනී සිල්වවා නේකළ නිලධාරී 

 

යතාරතුරු ඉල්වීම යගානු කරන ලද දිනය 

 
2017.10.21  

යතාරතුරු නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 
 

2017.11.20 (පතාරුරු ලබා දීපම් 

කාලය දීර්ඝ කරන පලස ඉල්ලා) 

නේ කල නිළධරයා යවත අභියාචනය යයාමු කළ දිනය 

  
2017.11.13 

නේ කල නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 
 

(යතාරතුරු ඉල්වලා සිටීම පිළිබඳ 

අභියාචනය ලද බව දැන්ීම) 

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් 
සභාව යවත අභියාචනය යයාමුකළ දිනය 

2018.02.14 

 
අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 
 
අභියාචක 2017.10.21 දිනැති යතාරතුරු ඉල්වීම මගින් පහත යතාරතුරු ඉල්වලා සිටින ලදී. 

අභියාචක හට ලැබිය යුතු යසවවක අර්ය්ථසාදක අරමුදල්ව ඉල්වලා යාතික යාල සේපාදන මණ්ඩලයට 
විරුද්ධව කරන ලද පැමිණිල්වලට අදාළ ලිපියගානුයේ ඇති සියලුම යල්වඛන (2014 මාර්ය්තු 20 සිට 
යතාරතුරු ඉල්වීම යගානු කරන ලද දිනය දක්වා) 

යතාරතුරු නිලධාරියා පනත ප්රකාරව නියමිත කාලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අයපායහාසත් වූ බැවින් 

අභියාචක 2017.11.13 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා යවත අභියාචනයක් යයාමු කරන ලදී  .යතාරතුරු  
නිලධරයා 2017.11.20 දිනැතිව යතාරතුරු ලබා දීයේ කාලය දීර්ය්ඝ කරන යලස ඉල්වලා සිටින ලදී. ඉන්පසුව 
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2017.12.13 දිනැතිව, බදාදා දිනක යතාරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා කාර්ය්යාලයට පැමියණන යලසද දන්වා 
ඇත. යමම තීරණයයන් අභියාචක සැහීමකට පත් යනාවූ යහයින් 2018.02.14 දිනැතිව අභියාචක 
යකාමිෂන් සභාව යවත අභියාචනයක් යයාමු කරන ලදී. 
 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාපේදී උද්ගතූ කාරණා: 
අභියාචක පවසා සිටියේ තැපැල්ව වර්ය්යනය යහවතුයවන් තමාට යනාතීසි යනාලැබුණු බවත් යකාමිෂන් සභා 
කාර්ය්යාලය විසින් දුරකථනයයන් කරන ලද දැනුේ දීම යහවතුයවන් පැමිණ සිටි බවත් පවසා සිටින ලදී .
අභියාචනය සේබන්ධයයන් අභියාචක පවසා සිටියේ තම විසින් යපාදු අධිකාරියයි කරන ලද 
පැමිණිල්වලක් විභාග කිරීමට අයපායහාසත් ීම යහවතුයවන් යමම යතාරතුරු ඉල්වීම  සිදු කළ බවයි.  
යපාදු අධිකාරිය පවසා සිටින ලද්යද් අභියාචක විසින් ඉල්වලා සිටින ලද සමහරක් ලිපි එම යගානුයවි 
යනාමැති බවයි  .එනමුත් එම ලිපි යවනත් යගානුවක තබා ඇත්නේ යසායා බල ලබාදීමට යපාදු අධිකාරිය 

එකඟ විය .  
 
අතිපර්ඛ සටහන: 
යපාදු අධිකාරියයි සහකාර කේකරු යකාමසාරිසව පී බී සී යේමචන්ර විසින් 2018.05.23 දිනැතිව කරන 

ලද පැහැදිලි කිරීම යපාදු අධිකාරිය විසින් 2018.07.09 දිනැති ලිපිය මගින් යකාමිෂන් සභාව යවත දන්වා  
ඒවා ඇත  .ඒ අනුව පැහැදිලි වන්යන් අභියාචක කරන ලද පැමිණිල්වලට අදාළව සකසන ලද යගානුව 
පාර්ය්ශවයන් යනාපැමිණීම යහවතුයවන් බහා තබා ඇති බවත් අභියාචක ඒ පිළිබඳව නැවත විමසීේ කිරීයමන් 

අනතුරුව 2018.05.30 දිනැතිව නැවත කැඳවන ලද බවත්ය. 
 
නිපයෝගය: 
අභියාචක සිදු කරන ලද පැමිණිල්වල නැවත විභාග කිරීමට ගන්න ලද තීරණය යහවතුයවන් යතාරතුරු 

ඉල්වීමට මුලිකවූ කාරණය සේපුර්ය්ණ ී ඇත  .තවද අභියාචක ඉල්වලා සිටින , යපාදු අධිකාරියයි 

සන්තකයේ භාරයේ යහෝ පාලනයේ යනාමැති සමහර ලිපි යල්වඛන හැර යගානුයේ ඇති පනයත් 5 

වගන්තියේ වයාතියර්ය්ඛයකට අයත් යනාවන ලිපි යල්වඛනයන්ි  සහතික කරන ලද පිටපත් ලබා දීමට 
යපාදු  අධිකාරියට නියයෝග කරනු ලැයේ  . 
යකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 ( ගාසවතු හා අභියාචනා කාර්ය්යපටිපාටිය, ගැසට් අංක 2004/66 , 

03.02.2017  ( ප්රකාරව යමම නියයෝගය යදපාර්ය්ශවය යවත සන්නියේදනය කිරීමට නියයෝග කර සිටිමු. 
ඒ අනුව අභියාචනය අවසන් කරන ලදී. 
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