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මල්ලියාවඩු කල්ලයානි එ. අධිකරණ සසේවා සකාමිෂන් සභාව (මහ ේස්ත්ේරාත් අධිකරණය බලපිටිය) 

 

RTIC Appeal (පුද්ගික වශසයන් විභාග කිරීම)/ 352/2018 (2018.10.02 ස්ත්  2018.11.21 දින පැවති 

විධිමත් හකාමිෂන් ස්ත්භා රැස්ත්ේීහේදී විභාග කිරීහමන් අනතුරුව 2018.11.21 දින අනුමත කරන ලද 

නිහයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ හතාරතුරු දැනගැනීහේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනහත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන 

ලද නිහයෝගය ස්ත්  2017 හතාරතුරු දැනගැනීහේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ හකාමිෂන් ස්ත්භා රීතීන්ි (ගාස්ත්ේතු  ා 

අභියාචන කාර්ය්යය පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටහත් පවත්වාහගන යනු ලබන කාර්ය්යය පටිපාටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: හයයෂේඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්හටෝ යයවර්ය්ධන  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: හයයෂේඨ නීතීඥ  එස්ත්ේ. ජී. පංචිහ ේවා  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචාර්ය්ය හස්ත්ල්වවි තිරුචන්රන්  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු හරෝිණි වල්වගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්ල:  පියතිස්ත්ේස්ත් රණසිං   

 

අභියාචක   -     මල්වලියාවඩු කල්වයානි  

සනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -   හරජිස්ත්ේරාර්ය් මහ ේස්ත්ේරාත් අධිකරණය බලපිටිය/ හල්වකේ අධිකරණ හස්ත්ේවා 

හකාමිෂන් ස්ත්භාව  

 

සපනීසිටීම   

අභියාචක   - පැමිණ සිටිහේ නැත 

හපාදු අධිකාරිය  - පැමිණ සිටිහේ නැත 

 

හතාරතුරු ඉල්වීම හගානු කරන ලද දිනය 

 
2018.01.19 

හතාරතුරු නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 
 

ප්රතිචාරයක් සනාමැත 

නේ කල නිළධරයා හවත අභියාචනය හයාමු කළ දිනය 

  
2018.03.12 

නේ කල නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 
ප්රතිචාරයක් සනාමැත 

හතාරතුරු දැනගැනීහේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ හකාමිෂන් ස්ත්භාව හවත 

අභියාචනය හයාමුකළ දිනය 

2018.04.05 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
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අභියාචක 2018.01.19 දිනැති හතාරතුරු ඉල්වීම මගින් නඩත්තු නඩු අංක 55396 හගානුහේ ස්ත් තික කරන 

ලද පිටපතක් ඉල්වලා සිටින ලදී. 

හතාරතුරු නිලධාරියා පනත ප්රකාරව නියමිත කාලය තුළ, පිළිතුරු ස්ත්ැපයීමට අහපාහ ාස්ත්ත් වූ බැවින් 

අභියාචක 2018.03.12 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා හවත අභියාචනයක් හයාමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධාරයාද පනත ප්රකාරව නියමිත කාලය තුළ ප්රතිචාර දැක්ීමට අහපාහ ාස්ත්ත් වූ බැවින් අභියාචක 

2018.04.05 දිනැතිව හකාමිෂන් ස්ත්භාව හවත අභියාචනයක් හයාමු කරන ලදී.  අභියාචක අධිකරණ 

අමාතයාංශය  හවතද 2018.01.19 දිනැතිව හේ ස්ත්ේබන්ධහයන් හතාරතුරු ඉල්වීමක් ඉදිරිපත් කිරීහමන් 

අනතුරුව නේකළ නිලධාරියා හවත 2018.03.12 දිනැතිව අභියාචනයක් හයාමු කරන ලදී. 2018.03.20 

දිනැති ලිපිය මගින් අමාතයාංශහේ නේකළ නිලධාරියා හමම හතාරතුරු අමාතයාංශය භාරහේ හනාමැති ීම 

හ ේතුහවන් ප්රතික්හෂේප කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවසේථාසේදී උද්ගතූ කාරණා: 

හකාමිෂන් ස්ත්භාව විසින් 2018.09.04 දිනැතිව බලපිටිය මහ ේස්ත්ේරාත් අධිකරණහේ හරජිස්ත්ේරාර්ය් තුමා හවත 

යවන ලද හනාතීසියට 2018.09.14 දිනැතිව ප්රතිචාර දක්වමින් හරජිස්ත්ේරාර්ය් තුමා පවස්ත්ා සිටිහේ මහ ේස්ත්ේරාත් 

අධිකරණහේ හල්වඛනාගාරහේ වස්ත්ර කිිපයක් පැරණි නඩු හල්වඛන සුරක්ිතව තබා ගැනීම ස්ත්ඳ ා විහශේෂ 

ප සුකේ හනාමැති බැවින් දීර්ය්ඝ කාලයක් තැන්පත්ව තිබියදී ස්ත්ේවාභාවිකවම ඒවා විනාශ ීම, මීයන්, කාවුන් 

වැනි ස්ත්තුන් විසින් විනාශ කිරීම සිදු විය  ැකි බවයි. තවද හේ පිළිබඳව අධිකරණ හස්ත්ේවා හකාමිෂන් ස්ත්භාව 

දැනුවත් කර ඇති බවත් ඉල්වලා ඇති හමම හගානුව අස්ත්ේථානගතී හස්ත්ායා ගත හනා ැකි බවත් එම හගානා 

හස්ත්ායා ගැනීමට කටයුතු හයාදා ඇති බවත් එහස්ත්ේ  මු වුවහ ාත් අභියාචක හවත ලිඛිතව දැනුේ දීමට කටයුතු 

කරන බවද ස්ත්ඳ න් කර ඇත. තවද පාර්ය්ශවකරුවන් විසින් තම නඩුව ස්ත්ේබන්ධව ස්ත් තික කරන ලද කවර 

හ ෝ පිටපතක් තමා ස්ත්තුව තබා ගැනීම ඔවුන්හේ වගකීමක් බව පවස්ත්ා ඇති අතර ඒවා භාවිතහයන් උප 

හගානුවක් ස්ත්කස්ත්ේ කිරීමට ස්ත්  ඒ මාර්ය්ගහයන් නඩු කටයුතු ඉදිරියට පවත්වා ගැනීමට කටයුතු කළ  ැකි බවද 

දන්වා ඇත. ඒ ස්ත්ේබන්ධහයන් අධිකරණ හස්ත්ේවා හකාමිෂන් ස්ත්භාව විසින් 2018.06.28 දිනැතිව බලපිටිය 

මහ ේස්ත්ේරාත් අධිකරණය හවත දන්වා ඇති ලිපියද අමුණා ඇත.  

2018.10.02 දිනැති අභියාචනා විභගය ස්ත්ඳ ා පාර්ය්ශව හදකම පැමිණ හනාසිටීම හ ේතුහවන් අභියාචනය 

2018.11.21 දිනට කල්ව තබන ලදී. 

2018.11.21 දින අභියාචනය විභාග කිරීහේ අවස්ත්ේථාහේදී අභියාචක ස්ත්  ඇයහේ පත් එේ එච් හග ාන් හපනී 

සිටිමින් පවස්ත්ා සිටින ලද්හද් හමම හගානුව අස්ත්ේථානගතීම හ ේතුහවන් තමාට ිමි නඩත්තු මුදල්ව වස්ත්ර 

ගණනාවක් හනාලැබුණු බවය. 

 නේකළ නිලධාරියා හවනුහවන් හපනී සිටි හයයෂේඨ ස්ත් කාර හල්වකේ ඩී එේ ඩී සී බණ්ඩාර පවස්ත්ා සිටිහේ 

මහ ේස්ත්ේරාත් අධිකරණ වලට අදාළව හතාරතුරු නිලධාරීන් ස්ත්  නේකළ නිලධාරීන් පත් කර සිටින්හන් 

අධිකරණ හස්ත්ේවා හකාමිෂන් ස්ත්භාව මාර්ය්ගහයන් බවත්, නේකළ නිලධරයා අධිකරණ හස්ත්ේවා හකාමිෂන් 

ස්ත්භාහේ හල්වකේ වන බවත්, ඒ අනුව තමා හමම අවස්ත්ේථාහේදී හපාදු අධිකාරිය නිහයෝයනය කරන බවයි. 

තවද අභියාචනය ස්ත්ේබන්ධහයන් පවස්ත්ා සිටිහේ, අභියාචක ඉල්වලා සිටින හගානුව අස්ත්ේථානගතී ඇති බැවින් 

2018.06.28 දිනැති ලිපිය ප්රකාරව දැනට උපහගානුවක් ස්ත්කස්ත්මින් සිටින අතර එය ස්ත්කස්ත්ේ හකාට අවස්ත්න් වූ 

ව ාම නඩු නැවත කැඳීමට කටයුතු කළ  ැකි බවයි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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නිසයෝගය: 
 

සපාදු අධිකාරිය (අධිකරණ සසේවා සකාමිෂන් සභාව) සකාමිෂන් සභාව ඉදිරිසේ පවසා සිටින අයුරින් අදාළ 

සගානුව බලපිටිය මස ේසේරාත් අධිකරණය විසින් අසේථානගත සකාට ඇති බැවින් උපසගානුවක් සකසේ කර 

නඩු කටයුත්ත පවත්වා සගන යන සලසට බලපිටිය මස ේසේරාත් අධිකරණයට දන්වා ඇත. ඒ අනුව අදාළ 

උපසගානුව සකසේ කළ ව ාම අභියාචක සවත එහි ස තික කළ පිටපතක් ලැබීමට සලසේවන සලසට 

නිසයෝග කරනු ලැසේ. ඒ අනුව අභියාචනය අවසන් කරනු ලැසේ. 

 

හකාමිෂන් ස්ත්භා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාස්ත්ේතු  ා අභියාචනා කාර්ය්යපටිපාටිය, ගැස්ත්ට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරව හමම නිහයෝගය හදපාර්ය්ශවය හවත ස්ත්න්නිහේදනය කිරීමට නිහයෝග කර සිටිමු. 
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