
ශ්රී ලංකාවේ ත ලං  ේුරු ද ලංනගැනගමේ   ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිටදී ය. 

ඩිකානමේ ලංනි ුෝෂිවේ ලංඑ. ලං බෝන බු ලංබන්ධැේනේුය ලං 

RTIC Appeal (  ෞද්නලිව ලං විභේන ලං කිරීම)/228/2018 - 2016 ලං අාව ලං 12 ලං නුණ ලං   ේුරු ද ලං නගැනගමේ   ලං

අයිතිවේසිවම ලං පිළිබඳ ලං  ැ ේ ලං 32(1) ලං වනන්තිය ලං ප්රවේුව ලං වුැ ලං කන ලං නි යෝනය ලං සහ ලං 2017 ලං   ේුරු ද ලං

නගැනගමේ   ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේ ලංරීතීන් ලංහි ලං(නේසතරු ලංසහ ලංඅභියේචැේ ලංවේර්යය ටි ේටිය), ලංරීති ලං

අාව ලං28 ලංයට ේ ලං වේවේ නැ ලංයනු ලංකබැ ලංවේර්යය ටි ේටිය ලං 

 මම ලංඅභියේචැේ ලංවිභේනය ලං30.05.2018 ලංදිැ ලං ගවති ලං වේමිෂන් ලංසභේ ලංරැසතී   ලං වේටසක් ලං කස ලං වේවැ ලංකදී. 

සභාපති    : මහින්න න මන්පික 

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි   : ලං  යතෂතඨ මේතීඥ  කිශේලි පින් ටෝ ලං- ලංයවර්ධැ 

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි   : ලං යතෂතඨ මේතීඥ  එසත ජී පාචි හතවේ   

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි   : ලංආචේර්ය  සල්වවි ති දචන්රන්  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  : විනිසු ද  ුෝහිමේ වල්වනම 

 

අධ්යක්ෂෂජනරාා්ජ  : ලංපියතිසතස ලංුණසිාහ 

අභියාච  ලං   : ලංඩිකානමේ ලංනි ුෝෂිවේ ලං ලං 

කරාතීසිජලත්ජපාර්ශව ලං- ලංැ වළ ලංනිකධේරී, ලං බෝන බු ලංබන්ධැේනේුය ලං 

 

කපනීසිටීම/නිකයෝනරය 

අභියාච  ලං   : ලංඩිකානමේ ලංනි ුෝෂිවේ ලං 

කපාදුජඅධි ාරිය   : ලංආර්. ලංඑ . ලංඑසත ලංබණ්ඩේු, ලං යෂතඨ ලංනිකධේරී, ලං බෝන බු ලංබන්ධැේනේුය ලං 

:ඩී.එ .එන්. ලං  සතැේුේැ, ලං බන්ධැේනේු ලං නියේමව, ලං  බෝන බු ලං

බන්ධැේනේුය ලං 

ක ාාතුරුජඉ්ීමජක ානුජ ාරජලදජදිරය: 2018.01.05 

ක ාාතුරුජනිලධ්ාරියාජප්රතිචාායජලබාජදුන්ජදිරය: ප්රතිචේුයක් ලංකබේ ලංදී ලංැග  

රම් ළජනිලධ්ාරියාජකව ජපළමුජඅභියාචරයජකයාමුජ ළජදිරය: 2018.02.14 
රම් ළජනිලධ්ාරියාජප්රතිචාායජලබාජදුන්ජදිරය: 2018.02.20 
ක ාාතුරුජ ක ාමිෂන්ජ සභාවජ කව ජ අභියාචරයජ කයාමුජ  ළජ

දිරය: 
2018.02.23 

 

අභියාචරයටජපසුබිම්ජවූජ රුණු: 

අභියේචව, ලං 05.01.2018 ලං දිැගති ලං   ේුරු ද ලං ඉල්වීම ලං මගින් ලං දු බු ලං බන්ධැේනේුය ලං පිළිබඳ ලං  හ  ලං සඳහන් ලං

  ේුරු ද ලංඉල්වකේ ලංසිටිැ ලංකදී. 



ශ්රී ලංකාවේ ත ලං  ේුරු ද ලංනගැනගමේ   ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිටදී ය. 

1. 2017.12.13, ලං20147.12.20 ලංසහ ලං2018.01.01 ලංදිැයන් ලංවැ ලංවිට ලංරැඳවියන් ේ ලංසතී ලංප දෂ භේවය ලං
අනුව ලං හ  ලංනගක් වැ ලංඅයි මවක ලං  ේුරු ද ලං 
1.1 ුක්ෂි  ලංබන්ධැේනේුන  ලංවු ලංඇති ලංසිුව දවන් 
1.2 හිසත 
1.3 මුණ ලංනණ්ඩැය ලංසඳහේ ලංුඳවේ ලංඇති ලංසිුව දවන් ලං 
1.4 මුණ ලංනණ්ඩැය ලංසඳහේ ලංුඳවේ ලංඇති ලංසිුව දවන් ේ ලංවගඩිදුු ලංවිසත ු 

 
2. ලං හ  ලංනගක් වැ ලංවිසත ු ලංපිළිබඳ ලංසාඛ්යේ ල්වඛ්ැ 

2.1 ලංවයස ලංඅවු දදු ලං16 ලංට ලංඅඩු ලංරැඳවියන් 
2.2 ලංවයස ලංඅවු දදු ලං16-22 ලංඅ ු ලංරැඳවියන් 
2.3 ලංවයස ලංඅවු දදු ලං5 ලංට ලංඅඩු ලංන දවන් 
2.4 ලංවයස ලං5-10 ලංඅ ු ලංන දවන් 
2.5 ලංනර්භමේ ලං ේව යන් ලං සුවැ ලංරැඳවියන් 
 

3. ලංවයස ලංඅවු දදු ලං16-22 ලංඅ ු ලංරැඳවියන් ේ ලංසාඛ්යේ ල්වඛ්ැ ලංුවුන් ේ ලංසතී ලංප දෂ භේවය ලංඅනුව ලං 
 

4. ලංබන්ධැේනේු ේ ලංුඳවේ ලං ගබිය ලංහගකි ලංස ූර්ණ සිුව දවන් ලංනණැ 
 
  ේුරු ද ලං නිකධේරියේ නන් ලං අභියේචව ලං  ව  ලං ප්රතිචේුයක් ලං  ැේකගබුණු ලං අ ු 2018.02.14 ලං වැ ලං දිැ ලං
ැ වළ නිකධේරී ලං  ව  ලං අභියේචැය ලං වුැ ලං කදී. ලං සිය ලං ප්රතිචේු ේදී ලං ැ  ලං වළ නිකධේරියේ ලං බන්ධැේනේු ලං
 වේමසේරිසත ලං ැුේල්ව ලං  ව  ලං යගීමට, අභියේචව ලං අයේ ලං වැ ලං ආය ැ ේ ලං ප්රධේනියේ ේ ලං අනුමගතිය ලං සහි  ලං
ලිපියක් ලංඉල්වකේ ලංසිටි ේය. ලංඑම ලංප්රතිචේු යන් ලංඅ ප්තියට ලං ේ ලංඅභියේචව ලං2018.02.23 ලංදිැ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලං
 ව  ලංඅභියේචැය ලංවළේය. 
 

 
අභියාචරාජඅවස්ථාකේජඋද්  ජවූජ රුණු: 

ඉල්වකේ ලංසිටි ලං  ේුරු ද ලංකබේදීමට ලංඅ  ේ හේසේ ලංීම ලංස බන්ධ යන් ලංප්රශතැ ලංකිරී  දී ලං  ේදු ලංඅිකවේරිය ලංකියේ ලං

සිටි ේ ලංඉල්වකේ ලංසිටි ලං  ේුරු ද ලංකබේදී  දී ලං ලංබන්ධැේනේු ලංරැඳවියන් ලංපිළිබඳ ලංුහසය ේවය ලංආුක්ෂේ ලංවළ යුරු ලං

වැ ලං  හයින්, ඒවේ ලං කබේදීමට ලං  ු ලංැ  ලංවළ ලංනිකධේරී නන් ලං අවසු ලං කබේන  ලං යුරු ලං බවයි. ලං   ේදු ලං අිකවේරිය ලං

 වදුුටේ ලංකියේ ලංසිටි ේ ලං2018.05.28 ලංදිැගති ලංලිපියකින් ලංැ  ලංවළ නිකධේරියේ ලං  ේුරු ද ලංකබේදීමට ලංඅවසු ලංදුන් ලං

බවේ, එහි ලංපිට  ක් ලංඅභියේචව ලං ව  ලංයවේ ලංඇති ලංබවේ ලංය. ලංඑවගනි ලංලිපියක් ලං මන් ලං ව  ලං වමේ ලං ැේකගබුණු ලං

බව ලංඅභියේචව ලංකියේ ලංසිටියේය. ලං මම ලංව දණු ලංකියේ ලං ෑමට ලංප්රතිචේු ලංනක්වමින් ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංසඳහන් ලංව ළත ලං

ැ  ලං වළ නිකධුයේ ලං  ව  ලං අභියේචැයක් ලං වළ යුේ ේ,   ේුරු ද ලං නිකධේරියේ ලං ප්රතිචේු ලං නගක්ීමට ලං

අ  ේ හේසේ ලං වන් න් ලං ැ  ලං සහ, අවසු ලං කබේනගමේ   ලං අර්ථයකින් ලං  ැේවැ ලං බවයි. ලං  වේමිෂන් ලං සභේව ලං

 වදුුටේ ලංසඳහන් ලංව ළත ලං   ේුරුු ලංමගින් ලංඉල්වකේ ලංසිටින් න් ලංබන්ධැේනේු ලංරැඳවියන් ේ ලංපද්නලිවේවයට ලං

බක ෑමක් ලංඇති ලං ැේවුැ ලංහු නක් ලංසාඛ්යේවන් ලංසහ ලංසාඛ්යේ ලං ල්වඛ්ැ ලං මණක් ලංවැ ලංබව ලංය. ලං ලං 

  ේදු ලංඅිකවේරිය ලංකියේ ලංසිටි ේ, අධයයැ ලං හතරු ලංසඳහේ ලං වේ,   ේුරු ද ලංසග යීමට ලං  ු ලං හතරු ලංකබේනගමේම ලං  ේදු ලං
අිකවේරි ේ ලංප්රති ේතිය ලංබවයි. ලංඑම ලංව දණු ලංකියේ ලං ෑමට ලංප්රතිචේු ලංවශ යන් ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංසඳහන් ලංව ළත ලං

  ේුරු ද ලං නගැනගමේ   ලං අයිතිවේසිවම ලං පිළිබඳ ලං  ැ  ලං මගින් ලං ය  ලං   ේුරුුක් ලං   ේදු ලං අිකවේරි ේ ලං

සන් ව ේ, භේු ේ ලං හෝ ලං ේකැ ේ ලං වතියි ලංැ  ලං ලං  ේුරු ද ලංකබේනගමේ  දී ලංඅභියේචව ලංවිසින් ලං හතරු ලංනගක්ීමට ලං

අවශය ලං ැේවැ ලංබව ලංය. ලං ලං 

 



ශ්රී ලංකාවේ ත ලං  ේුරු ද ලංනගැනගමේ   ලංඅයිතිවේසිවම ලංපිළිබඳ ලං වේමිෂන් ලංසභේව ලංඉදිරිපිටදී ය. 

නිකයෝ ය 

අභියේචව ලං ව  ලංඉල්වකේ ලංසිටි ලං  ේුරු ද ලංභේු ලංදීමට ලං  ේදු ලංඅිකවේරිය ලං ව  ලංඋ  නසත ලං නැ ලංකදී. ලං  ේදු ලංඅිකවේරිය ලං

එයට ලංඑවඟී මන් ලං සු, එම ලං  ේුරු ද ලං2018.06.13 ලංදිැ ලං හෝ ලංඊට ලං  ු,  වේමිෂන් ලංසභේව ලං ව  ලංඑම ලංසියලු ලං

  ේුරු දවක ලංපිට  ක් ලංසහ ලංආවුණ ලංලිපියක් ලං යේමු ලංවුමින් ලංඅභියේචව ලං ව  ලංකබේදීමට ලංඑවඟ ලංවිය. ලං 

අභියේචැය ලං මයින් ලංඅවසන් ලංවුැ ලංකදී. 


