
ශ්රීන් සරුර් එර අර්රාමාතරායරාරා එයාරායයාරර 

RTIC Appeal (ප ෞද්ගලිාර විභරාගර කිරීමාත)/01/2018 - 2016ර ්ංාර 12ර දරණර පරාරතුර්ර දැනගැනීපේර

්යිතිවරාසිාමාතර පිළිබඳර  නපේර 32(1)ර වගන් සතියාර ප්රාරාරවර ාරනර යදර නිපයාෝගයාර ුහර 2017ර පරාරතුර්ර

දැනගැනීපේර්යිතිවරාසිාමාතරපිළිබඳරපාරාමිෂන් සරුභරාරරීතීන් සරහිර(ගරාුතතුරුහර්භියාරාචනරාරාරා එයායා ටි රාටියා),රරීතිර

්ංාර28රයාටපේර වේවරාපගනරයානුරයබනරාරා එයායා ටි රාටියාර- 

පමාතමාතර්භියාරාචනරාරවිභරාගයාර15.05.2018රදිනර ැවතිරපාරාමිෂන් සරුභරාරරැුතීපේරපාරාටුක්රපයුර වේවනරයදීඅ 

සභාපතිර-රමාතහින් සදරගේමාතන් සපියර 

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි ර-රපයයෂතඨරනීතීඥරරකිෂරාලිරපින් සපටෝරයයාව එධනර 

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි ර-රපයයෂතඨරනීතීඥරර ුතඅරජීඅරපංචිපහතවරාර 

රක ාමිෂන් සභා සාමාජි ර-රආචරා එයාරපුයීරතිර්චන් සරන් සර 

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි ර-රවිනිසුර්රපරෝහිනීරවල්ගමාතර 

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල්ර-රපියාතිුතුරරණසිංහ 

 

අභියාච ර-රශ්රීන් සරඒරුරූ එර 

කනාතීසි ලත් පාර්ශවර-රඊර ේර ුතරබීරඒානරායාා,රනේාළරනියධරාරී/ර්රාමාතරායරපල්ාේ 

 

කපනීසිටීම 

අභියාච ර-රශ්රීන් සරඒරුරූ එ 

 රරරරරුංඛිර ගුණරේන,ර ාළමාතනරාාර්ර -ර පරාරතුරැර දැනගැනීපේර ්යිතියාර පිළිබඳ,ර ට්රරාන් සුතප රන් සසිර

ඉන් සට එනැෂනල්රශ්රීරයංාරාර(TISL)ර(්භියාරාචාරුමාතඟ) 

 රරරරයක්වියයාරබණ්ඩරාර,රTISLර 

 රරරරමාතංගයරශංා එ,රALAC,රTISLර 

කපාදු අධි ාරියර-රසුප එන් සරඥරානරරාජ්,රරයපේරනිතීඥ,රනීති තිරපද රා එපේන් සතුවර 

  රරහෂිනිරයයාපුතාර,රපරාරතුර්රනියධරාරී/රඋ රපල්ාේ,ර්රාමාතරායරාරා එයාරායයාර 

පරාරතුර්රඉල්ීමාතරපගරානුරාරනරයදරදිනයා: 21.06.2017 
පරාරතුර්රනියධරාරියාරාරතීරණයාරයබරාරදුන් සරදිනයා: 22.06.2017ර(ලිපියාරයේරකුවිරාන් සසියා) 

07.07.2017 
නේාළරනියධරාරියාරාරපවර්භියාරාචනයාරපයාරාමුරාළරදිනයා: 22.07.2017 
නේාළරනියධරාරියාරාරතීරණයාරයබරාරදුන් සරදිනයා: 27.07.2017 

(ලිපියාරයැබූරදිනයාර-ර31.07.2017) 



RTICරපාරාමිෂන් සරු භරාවරපවර් භියාරාචනයාරපයාරාමුරාළරදිනයා: 06.10.2017 
 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 

්භියාරාචා,ර 21.06.2017ර දිනර ලිපියාක්ර මාතඟින් සර ුංහිඳියාරාර යාරාන් සරයාණර පිළිබඳර ුේබන් සීාරණර පල්ාේර

ාරා එයාරායයාටර්දරායවර හරුඳහන් සරපරාරතුර්ර්රාමාතරායරාරා එයාරායපයාන් සරඉල්යරාරසිටිනරයදීඅ 

A.  ක්ුේරයරාතීන් සපේරමාතරානවරහිමිාේරාවුන් සසියපේර30/1රු ේමාතයාර (UN HRC 30/1)රු ේබන් සධවර හර

ුඳහන් සරදෑරක්රියාරාේමාතාරකිරීමාතටරශ්රීරයංාරාරරයයාරවිසින් සරගනුරයැබූරක්රියාරාමාතරා එගරවයටර් දරාළරපයාෝයනරා/රනීතිර

පාටුේ ේ/රුංාල් රුටහන් ස/රලිපිරපල්ඛනරවයරපිට ේ: 

a. ්තුර්දහන් සරවුවන් සරපිළිබඳරාරා එයාරායයාක්රුතථරා නයාරකිරීමාතර 

b. ුයරගපේෂණරයාරාන් සරණයාක්රුතථරා නයාරකිරීමාතර 

c. විපශතෂඥරනීතිඥයින් සරඇතුයේර්ධිාරණරයාරාන් සරණයාක්රුතථරා නයාරකිරීමාත 

d. ුයරගපේෂණයා,රයුක්තියා,රහරානිපරණයාරුහරප්රතිව එනයාරවැළැක්ීමාතටරගනුරයැබූරක්රියාරාමාතරා එගර

ුතථරා නයාරකිරීමාතර 

B. ඉහරුඳහන් සරපයාෝයනරා/රනීති/රපාටුේ ේ/රුංාල් රුටහන් ස/රලිපිරපල්ඛනරවයටර්දරායවරපද්ශීයා/ර
්න් ස එයරාතිාර උ පද්ශාවර්න් ස/ර ප්රීණයාන් සර ුමාතඟර ාරනුර යැබූර ුමාතරාපයෝචන/ර ුන් සනිපේදන/ර

ුරාාච්ඡරා/රලිපිරපල්ඛනරපාටුේ ේරවයරපිට ේර 

C. UN HRC 30/1රක්රියාරාේමාතාරකිරීමාතරුේබන් සධවරගනුරයැබූරක්රියාරාරුැයසුේරවයරපිට /රපිට ේ 

පරාරතුර්රනියධරාරියාරාර07.07.2017රදිනැතිරලිපියාරමාතඟින් සරපිළිතුර්රදක්වමින් සර වුරාරසිටිපේ,ර්තුර්දහන් සරවූවන් සර

පිළිබඳර ාරා එයාරායයාටර ්දරාළවර  නේර පදාක්ර ප රාදුර ලියාවිලිර බවටර  ේර ාරර ඇතිර බවේ,ර  මාතර ලියාවිලිර

documentsඅgovඅlkරපවබ්ර්ඩවිපයාන් සරයබරාගේරහැකිරබවයිඅරඉල්යරාරසිටිනරයදර්පනකුේරපරාරතුර්ර නපේර

5(1)(ා)රප්රාරාරවරතීරණයාක්රපගනරපනරාමාතැතිර්මාතරායරමාතණ්ඩයරුංපද්ශයාන් සරුේබන් සධරවනරපහයින් ස,රයබරාරදීමාතර

ප්රතික්පෂත රාරනරයදීඅරඉහරපරාරතුර්රවලින් සරුෑහීමාතාටර ේරපනරාවූරපහයින් සර්භියාරාචාර22.07.2017රදිනර

නේාළර නියධරාරියාරාටර ්භියාරාචනයාක්ර ඉදිරි ේර ාරනර යදීඅර  යාටර පිළිතුර්ර වශපයාන් සර 31.07.2017ර දිනැතිර

ලිපිපයාන් සර ්භියාරාචාර හටර යරාතිාර ඒාරාබද්ධරාර ුහර ප්රතිුන් සධරානර ්මාතරායරාංශයාර හරාර විපද්ශර ාටයුතුර

්මාතරායරාංශයාටර ්භියාරාචාපේර පරාරතුර්ර ඉල්ීමාතර ඉදිරි ේරාරරඇතිර බවර ප න් සවනරලිපිර පදාක්රනේාළර

නියධරාරියාරාරවිසින් සරඉදිරි ේරාරනරයදීඅර් භියාරාචරාාරවිසින් සරපමාතයාරප රාදුර් ධිාරාරිපේරතීරණයාක්රපයුරපනරාුැයකුර

පහයින් ස,රනේාළරනියධරාරියාරාපගන් සරතීරණයාක්රපනරායදරබවරදන් සවමින් සර06.10.2017රදිනරපාරාමිෂන් සරුභරාවටර

්භියාරාචනරාවක්රඉදිරි ේරාරනරයදීඅ 

 

අභියාචනා අවස්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

ප රාදුර්ධිාරාරියාර03.05.2018රදිනරපාරාමිෂන් සරුභරාවටරපේරුේබන් සධවරඉදිරි ේරාරනරයදරලිඛිරපද්ශනපේදීර

ඔවුන් සරුඳහන් සරාරරසිටිපේරප රාදුර්ධිාරාරියා,ර්භියාරාචාපේර්භියාරාචනයාටර27. 07.2017රදිනරපිළිතුර්රඉදිරි ේර

ාළර බවයිඅර  හිර පිට ක්ර ලිඛිර පද්ශනයාර ුමාතඟර ඉදිරි ේරාරරඇඅර ප රාදුර ්ධිාරාරියාරාර්ණුර දක්වමින් සර

වදුරටේර වුරාරසිටිපේරඔවුන් සර්භියාරාචාපේරඉල්ීමාතරයරාතිාරඒාරාබද්ධරාරුහරප්රතිුන් සධරානර්මාතරායරාංශයාර

හරාරවිපද්ශරාටයුතුර්මාතරායරාංශයාටර27. 07.2017රදිනර(්භියාචාටරපිට ක්රුහිව)රඉදිරි ේරාළර්රර්ංාර

2004/66 දරනරගැුට්ර රපේරනිපයාෝගර්ංාර04(vi)රයාටපේර නරප්රාරාරවරමාතරවගකීමාතරඉටුරාරරඇතිරබවයිඅර 

නිපයාෝගර්ංාර04(vi) පමාතපුතරුඳහන් සරාරයිඅ 



“ඉල්යරාරසිටිනරපරාරතුර්රපවනේරආයානයාක්රුතුවරඇතිරබවරපරාරතුර්රනියධරාරියාරාරදන් සපන් සරනේර්යාදුේ ර
 කීරපරාරතුර්රබරාපගනරඇතිරප රාදුර ්ධිාරාරිපේරපරාරතුර්රනියධරාරියාරාර පවරයාවරාර ඒරබවර ්යාදුේාර්ටර

ලිඛිවරදිනර07රතුයරදන් සවරාරයාැවියාරයුතුයාඅ” 

වද,රනිපයාෝගර්ංාර4(vii)රපමාතපුතරුඳහන් සරාරයිඅ 

“රපරාරතුර්රඉල්ීමාතාටරප්රතිචරාරර දැක්ීමාතරඋපදුරාර්ලුතින් සරපරාරතුර්ර ක්රැුතරකිරීමාතටරප රාදුර්ධිාරාරියාක්ර
ාටයුතුරකිරීමාතර්වශයරනැඅර පහේරඉල්ීමාතරප්රතික්පෂත රපනරාාර,රප රාදුර්ධිාරාරියාරුතුවර වේනරාරවරා එරාඅඅඅ” 

ඒර්නුවරප රාදුර්ධිාරාරියාරාර්ණුරදක්වමින් සර වුරාරසිටිපේරප රාදුර්ධිාරාරියාරපමාතමාතරඉල්ීමාතර්දරාළර්ධිාරාරියාර

පවර ඉදිරි ේර ාළර පහයින් සර ්භියාරාචාර හටර  නර ුහර  හිර පරගුයරාසිර ප්රාරාරවර මාතර ්ධිාරාරියාටර  දිරිවර

නනතිාරක්රියාරාමාතරා එගයාක්රගරපනරාහැකිරබවයිඅරප රාදුර් ධිාරාරියාරවරදුරටේර වුරාරසිටිපේර් භියාරාචාරනේාළර

නියධරාරීරයබරාරදුන් සරප්රතිචරාරයාර් නරාවරණයාරපනරාාළරනිුරාපවන් සරපමාතමාතර් භියාරාචනයාරනීතිපයාන් සරදු එවයරවනරබවේර

්භියාරාචාටර නපේර32(1)රවගන් සතියාරප්රාරාරවරාරායයාරඉකුේරීමාතරපහතතුපවන් සර්භියාරාචනයාක්රඉදිරි ේරායර

පනරාහැකිරබවයිඅර රඒරමාතන් සදරයාේරනේාළරනියධරාරීපේරපිළිතුරර31.07.2017රවනරවිටර්භියාරාචාරුතුවූර්රර

පාරාමිෂන් සරුභරාවටර්භියාරාචනයාරඉදිරි ේරාරරඇේපේර06.10.2017රදිනරපේඅර නේරතීරණයාරයැබීරමාතරාුයාාර

ාරායයාක්රඉකුේරීපමාතන් සර්නතුර්වරීමාතයිඅ 

පමාතයාටර්මාතරවරප රාදුර්ධිාරාරියාරමාතරලිඛිරපද්ශනපේරාර්ණුරදක්වමින් සර වුරාරසිටිපේරමාතරුන් සාපේ,ර

භරාරපේරපහෝර රායනපේරවූරපරාරතුර්රපිළිබඳරවරපනරාවුවද,රමාතරාර හරඉදිරි ේරාරනරයදරපරාරතුර්රපවනේර

්ධිාරාරීන් සපගන් සරක්රියාරාශීීවරයබරාරගැනීමාතටරාටයුතුරායරබවයිඅර 

Aර්යිමාතයාටර්දරායව: 

A. aඅර්තුර්දහන් සරවූවන් සරපිළිබඳරාරා එයාරායයාක්රුතථරා නයාරකිරීමාතර 

- 2016 ් ංා 14රදරනර්තුර්දහන් සරවූරැනැේන් සරපිළබඳරාරා එයාරායයාර(පිහිටුීමාත,ර රි රායනයාරකිරීමාතර

ුහරා එවයරඉටුකිරීමාත)ර නර(පවබ්ර්ඩවිපයාන් සරයබරාගරහැකියා) 

- 2017 ් ංා 09රදරනර්තුර්දහන් සරවූරැනැේන් සරපිළබඳරාරා එයාරායයාර(පිහිටුීමාත,ර රි රායනයාරකිරීමාතර

ුහරා එවයරඉටුකිරීමාත)රුංපශෝධනර නර(පවබ්ර්ඩවිපයාන් සරයබරාගරහැකියා) 

- ්තුර්දහන් සර වූර ැනැේන් සර පිළබඳර ාරා එයාරායර  නපේර (ුංපශෝධි)ර 1(2)ර වගන් සතියාර යාටපේර

නිපයාෝගයාරප්රාරාරවර ළරාළර12.09.2017 දිනැතිර්ංාර2036/21රදරනරගැුට්ර රයාර 

b. ුයරගපේෂණරයාරාන් සරණයාක්රුතථරා නයාරකිරීමාතර 

- 17.11.2016ර දිනරප්රතිුන් සධරානරයාරාන් සරණයාරපිළිබඳරඋ පද්ශාරාරා එයාුරාධාර්වුන් සරවරා එරාවරරරර

(Consultation Task Force on Reconciliation Mechanisms - CTF)ර(පවබ්ර්ඩවිපයාන් සරයබරාර

ගරහැකියා) 

c. වන් සදිරයබරාරදීපේරාරා එයාරායයාක්රුතථරා නයාරකිරීමාතර 

- 05.03.2018ර දිනැතිර ්මාතරායර මාතණ්ඩයර ුංපද්ශයාර ුහ 06.03.2018ර දිනැතිර ්මාතරායර මාතණ්ඩයර

තීරණයාර 

 

d. රවිපශතෂඥරනීතිඥයින් සරඇතුයේර්ධිාරණරයාරාන් සරණයාක්රුතථරා නයාරකිරීමාත 

- 17.11.2016ර දිනරප්රතිුන් සධරානරයාරාන් සරණයාරපිළිබඳරඋ පද්ශාරාරා එයාුරාධාර්වුන් සරවරා එරාවරරරර

(CTF)ර(පවබ්ර්ඩවිපයාන් සරයබරාරගරහැකියා) 



 

e. ුයරගපේෂණයා,රයුක්තියා,රහරානිපරණයාරුහරප්රතිව එනයාරවැළැක්ීමාතටරගනුරයැබූරක්රියාරාමාතරා එගර

ුතථරා නයාරකිරීමාතර 

- 07.03.2018 දිනර රා එලිපේන් සතුවරවිසින් සරුේමාතරාරනරයදරබයහේාරාරපයාන් සර්තුර්දහන් සරාළර

පද්ගයයින් සරආරක්ෂරාරකිරීපේරයරායරාන් සරරුේමුතියාරපිළිබඳර න (International Convention 

for the Protection of All persons from EnforcedරDisappearances Bill) 

- පද්ගයරනරාශාර බිේර පබෝේබර භරාවියා, ගබඩරාර කිරීමාතර ුහරනිශත රාදනයාර හනේරකිරීමාතර පිළිබඳර

ඔටරාවරාරුේමුතියාට (Sri Lanka’s accession to the Ottawa Convention on the Prohibition 

on the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their 

Destruction) ශ්රීරයංාරාවරප්රපේශරී මාතරපිළිබඳර11.12.2017රු හ 12.12.2017රදිනැතිරුමූහර් මාතරායර

මාතණ්ඩයරුංපද්ශයාර 

- වධරහිංුරාවටරරුහර්පනකුේරකුරිර්, ්මාතරානුෂිාරහරාර්වමාතන් සරුහගරපයුරුැයකීමාතරපහෝරදඬුවේර

කිරීමාතටර  පරහිර ුේමුතියාර ුඳහරාර වනර විාල් ර ප රරාතුපාරායයාර පවර ශ්රීර යංාරාපේර ප්රපේශයාර

ුේබන් සධ (Sri Lanka’s accession to the Optional Protocol to the Convention against 

Torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment)ර

10.11.2017ර දිනැතිර ්මාතරායර මාතණ්ඩයර ුංපද්ශයාර ුහ 14.11.2017 දිනැතිර ්මාතරායර මාතණ්ඩයර

තීරණයා 

රC ්යිමාතයාටර්දරායව: 

UN HRC 30/1රක්රියාරාේමාතාරකිරීමාතරුේබන් සධවරගනුරයැබූරක්රියාරාරුැයසුේරවයරපිට /රපිට ේ 

- 01.11.2017 දිනැතිරමාතරානවරහිමිාේරසුරැකීමාතරුහරප්රව එධනයාරුඳහරාරවූරයරාතිාරක්රියාරාරුැයැුතමාතර2017 – 

20121ර(පවබ්ර්ඩවිපයාන් සරයබරාරගරහැකියා) 

්භියාරාචාරපාරාමිෂන් සරුභරාවරඉදිරිපේරප්රාරාශරාළරසිටිපේරමාතරානවරහිමිාේරක්රියාරාාරාරිනියාාරපයුරඇයාරපමාතමාතර

පරාරතුර්රඉල්යරාරසිටිනර්රරඇයාරරශ්රීරයංාරාපේරුංක්රරාන් සතිාරයුක්තිරක්රියාරාදරාමාතයාරුේබන් සධපයාන් සරසිදුපවමින් සර

 වතිනර දෑර පිළිබඳවර පරාරතුර්ර යබරාගැනීමාතටර උනන් සදුපවන් සර සිටිනර පීඩරාවටර  ේර පද්ගයයාන් සර ුමාතඟර විවිධර

වැඩමුළුර  වේවරාරඇතිර බවයිඅර ්භියාරාචාර වැඩිදුරටේර  වුරාර සිටිපේරඇයාර ුහර ්පනකුේර  රා එශතවයාන් සර CTF 

ක්රියාරාවලියාරුඳහරාරුහභරාගීරවූරබවේ,  බැවින් සරුංක්රරාන් සතිාරයුක්තිරක්රියාරාදරාමාතයාරුතථරා නයාරකිරීමාතටරරයයාරCTF 

ක්රියාරාවලිපේරනි එපද්ශයාන් සරුැයකිල්යටරපගනරඇේදැයිරවිමාතසීමාතටරපමාතමාතරපරාරතුර්රඉල්යරාරසිටිරබවයිඅර 

්තුර්දහන් සවූවන් සපේර වුල්වයරු රාමාතරාජිායින් සරු මාතඟරාටයුතුරාරනරඇයාරු හර් පනකුේරක්රියාරාධරයින් සරපේරමාතයාර

වනරාහිර ්තුර්දහන් සරවූවන් සර පිළිබඳර වූර  නරුේමාතරාරනුරයැබරඇේපේරපීඩරාවටර  ේර යනයාරාටර රහසිගර

පරාරතුර්රයබරාරගැනීමාතටරඇතිරඉඩාඩර්හුරමින් සරබවර වුරාරසිටිර්භියාරාචාරවදුරටේරප්රාරාශරාරරසිටිපේර

ුංක්රරාන් සතිාරයුක්තියාරඇතිරකිරීමාතටරුතථරා නයාරාරනරුෑමාතරආයානයාක්මාතරවිනිවිදරභරාවයාකින් සරුහරවගීමාතක්ර

ුහිවරාටයුතුරායරයුතුරබවයිඅර පාරාළඹරසීමාතරාවරතුළරතීරණයාරාරනුරයබනරප්රතිුංුතාරණරක්රියාරාවලියාටර

ප්රරාපද්කාරක්රියාරාාරාරීන් සපේරුේබන් සධරාවයාක්රපනරාමාතැතිරපහයින් සරපමාතමාතරපරාරතුර්රඉල්ීමාතරඉදිරි ේරායරබවර

්භියාරාචාරනිරීක්ෂණයාරාරරසිටියිඅර 

ප රාදුර්ධිාරාරියාර්තුර්දහන් සරවූවන් සපේරාරා එයාරායයාරපිළිබඳවරමාතරාරඉදිරි ේරායරරලිඛිරපද්ශනයාටරපාරාමිෂන් සර

ුභරාපේර්වධරානයාරපයාරාමුරාරමින් සර වුරාරසිටිපේරපේරපිළිබඳවරපිළිතුර්රදක්ීමාතටරප රාදුර්ධිාරාරියාරයරාතිාර

ඒාරාබද්ධරාර ුහර ප්රතිුන් සධරානර ්මාතරායරාංශයාටර පරාරතුර්ර ඉල්ීමාතර ඉදිරි ේර ාළර බවේර ඉතිරිර පරාරතුර්ර

ඉල්ීේරු ඳහරාරප්රතිචරාරරදැක්ීමාතටරවිපද්ශරාටයුතුර් මාතරායරාංශයාටරමාතරාරපරාරතුර්රඉල්ීමාතරඉදිරි ේරාළරබවයිඅර 



ප රාදුර් ධිාරාරියාරවරදුරටේර වුරාරසිටිපේරනේාළරනියධරාරියාරාපේරතීරණයාරමාතරපරාරතුර්රඉල්ීමාතරවිෂයාරභරාරර

්මාතරායංශරපවර27.07.2017 දිනරඉදිරි ේරායරබවයිඅර්භියාරාචාදරපමාතයාරුනරාථරාරමින් සර වුරාරසිටිපේරමාතරාර

විෂයාරභරාරර්මාතරායංශරවයටරපරාරතුර්රයබරාරපදනරපමාතන් සරඉල්යරාරලිපිරඉදිරි ේරාළරබවයිඅරඔවුන් සරවදුරටේර

 වුරාරසිටිපේරපමාතමාතරාර්ණරඉදිරි ේරපනරාකිරීමාතරමාතඟින් සරප රාදුර්ධිාරාරියාර්දරාළරවිෂයාරභරාරර්මාතරායංශරපවර

ලිපිරමාතඟින් සරපරාරතුර්රප රාදුර්ධිාරාරියාටරඉදිරි ේරාරනරපයුටරඉල්ීේරාළරබවටරනිවැරදිරපනරාවූරමාතයාක්ර

හඟවනරබවයිඅ 

්භියාරාචාරාර්ණුරදක්වමින් සර වුරාරසිටිපේරඇයාටරප රාදුර්ධිාරාරියාරවිසින් සර වනුරයැබූර31.07.2017ර දිනැතිර

ලියුමාතරහිමිවූරබවේර්භියාරාචාර යාරපයාරාමුරකිරීමාතක්රපිළිබඳවරමිුරප රාදුර්ධිාරාරිපේරතීරණයාරපයුරපනරාුැයකුර

බවයිඅරපමාතයාරමාතර රා එශවපයාන් සරසිදුවූර් ේරවැරැද්දක්රබවටරපිළිගේර් භියාරාචාර වුරාරසිටපේරඇයාර් භියාරාචනරාවක්ර

පගරානුරකිරීමාතටර ප්රථමාතර ්දරාළර ්මාතරායරාංශර වලින් සර ප්රතිචරාරර යබරාර ගැනීමාතර ුඳහරාරාටයුතුරාළර සිටිර බවේර  මාතර

ප්රයාේනයාර ්ුරා එථාරවූර පහයින් සරපාරාමිෂන් සරුභරාවර පවටර ්භියාරාචනයාක්රඉදිරි ේරකිරීමාතටර  මාතරාර වූර බවයිඅර

්භියාරාචාරඇතුළුර්පනකුේරක්රියාරාධරයින් සරුංක්රරාන් සතිාරයුක්තියාරපිළබඳරමාතයාරප්රව එධනයාරකිරීපමාතදීරඒරපිළිබඳවර

නිශතචිරාර්ණුරපනරාවූරපහයින් සර් හසුරාවන් සටරමුහුණර ෑමාතටරසිදුවූරබවර ැවසූරඇයාරවදුරටේර වුරාරසිටිපේර

 වාටරප රාදුර්ධිාරාරියාරුතුවරතිබූරපරාරතුර්රපිළිබඳරනිශතචිර්දහුක්රපනරාවූරපහයින් සරමාතරාරප රාදුර්ධිාරාරියාර

ුතුරසියාලුරපරාරතුර්රඉල්යරාරසිටිරබවයිඅර 

TISLරහිරපරාරතුර්රනියධරාරීර වුරාරසිටිපේරප රාදුර්ධිාරාරියාර නපේර5(1)(ා)රවගන් සතියාරප්රාරාරවරපරාරතුර්ර

යබරාරදීමාතරප්රේක්පෂත රාළරබවයිර 

5(1)(ා)රවගන් සතියාරපමාතපුතරුඳහන් සරාරයිඅ 

“ මාතරපරාරතුර්රතීරණයාක්රපගනරපනරාමාතැතිර්මාතරායරමාතණ්ඩයරුංපද්ශයාක්රුේබන් සධරවනර්වුතථරාවාදීඅඅඅ” 

පරාරතුර්රනියධරාරියාරාරවරදුරටේර වුරාරසිටිපේරපමාතමාතරවගන් සතියාරමාතරපරාරතුර්රප්රතික්පෂත රකිරීමාතටරප රාදුර

්ධිාරාරියාර මාතරපරාරතුර්ර රීක්ෂරාරාරරයුතුර්ර,රපරාරතුර්ර රීක්ෂරාරකිරීමාතටර යාරප රාදුර්ධිාරාරියාරභරාරපේර

 ැවතියාරයුතුරබවයිඅර 

පේරපිළිබඳවරාර්ණුර ැහැදිලිරාළරප රාදුර්ධිාරාරියාර වුරාරසිටිපේර5(1)(ා)රවගන් සතියාරප්රාරාරවරපරාරතුර්ර

යබරාරදීමාතරප්රේක්පෂත රාපළතරපරාරතුර්රඉරාරපළුල්ර රීක්ෂණයාාටරභරායනයාරකිරීපමාතන් සර් නතුර්වරබවේර වාටර

ඉල්යරාරසිටිනරයදරපරාරතුර්රවයර වාටරාැබිනට්රමාතණ්ඩයයාටරඉදිරි ේවරතිබූරුමාතහරරපල්ඛනරදරඇතුළේරවූර

බවයිඅර 

ඉන් සර ්නතුර්වරපාරාමිෂන් සර ුභරාවර ප රාදුර ්ධිාරාරිපයාන් සරව එමාතරානපේර ්භියාරාචනයාරුැයකිල්යටරගැනීපේදීර

5(1)(ා)රවගන් සතියාරප්රාරාරවරප්රතික්පෂත රාළරහැකිරපරාරතුර්රවයරුතවභරාවයාරවිමාතුරාරසිටිර්රර යාටරපිළිතුර්ර

පදමින් සරප රාදුර්ධිාරාරියාර වුරාරසිටිපේරමාතරාටරඒරපිළිබඳරනිශතචිරපිළිතුරක්රයබරාරදීමාතටරපනරාහැකිරබවේරමාතරාටර

යබරාගරහැකිරුෑමාතරපරාරතුරක්මාතර්භියාරාචාටරයබරාරදීරඇතිරබවයිඅර පුතරපනරාමාතැපහරාේරමාතරාටරවිෂයාරභරාරර

්මාතරායරාංශර වලින් සර පරාරතුර්ර රැුතර කිරීමාතටර සිදුවනර ්රර  නර ුහර  හිර පරගුයරාසිර ප්රාරාරවර  යාර ප රාදුර

්ධිාරාරිපේර වගකීමාතක්ර පනරාවනර බවයිඅර ප රාදුර ්ධිාරාරියාර වර දුරටේර  වුරාර සිටිපේර පනරාතීසිර යැබීපමාතන් සර

්නතුර්වරපාරාමිෂන් සරුභරාවරඉදිරිපේරපමාතමාතරපරාරතුර්රඉදිරි ේරාපළතරපාරාමිෂන් සරුභරාපේර්ධිාරණරබයයාටර

ාරනරගර්රකිරීමාතක්රපයුරබවයිඅ 

 නිකයෝගය: 

පමාතමාතරපරාරතුර්රඉල්ීමාතරමාතඟින් සරඉල්යරාරසිටිනරයදරපරාරතුර්රශ්රීරයංාරාපේරුංක්රරාන් සතිාරයුක්තිරක්රියාරාවලියාර

පිළිබඳරවනරපහයින් සරපමාතමාතරපරාරතුර්රමාතහයනරසුබසිද්ධියාරාරාරඉදිරි ේරකිරීමාතරඉරාරවැදගේරපේඅර 



නීතිරුේ රාදනයාරුයානරාල්ිරපගෝපමාතුතර අරුමාතරායරු විබයගන් සීේ,රසුභුරාධනයාරුහරඋඩරටරඋර්මාතයාර(RTIC 

Appeal/51/2018, 27.02.2018 දිනරRTIC වරා එරා)රපිළබඳරනඩුරනිපයාෝගපේරපමාතපුතරුඳහන් සරාරරඇඅර “ර

ායරා පේරපමාතන් සමාතර්න් ස එයරාතිාවදරපබරාපහෝරරටවල්වයරනීතිරුේ රාදනපේදීර නේරගැුට්රකිරීමාතටරප රර හිර
පාටුේ ේර මාතහයනරාවර පවර ඉදිරි ේර කිරීමාතර ්වශයරාවකිඅර ඒර මාතහයනර ආාල් ර ුහර  ාඟේවයාර පේර

ක්රියාරාවලියාරු ඳහරාරවරාසිදරායාාරවියාරහැකිරපහයිනි”රර නපේර43රවගන් සතියාරප්රාරාරවර“නීතිරපාටුේ ේ”රපරාරතුර්ර

පයුරුයානුරයැපබ්අර 

06.10.2017රදිනැතිර්භියාරාචනයාරමාතඟින් සර්භියාරාචා,ර27.07.2017 දිනැතිරලිපියාරමාතඟින් සරප රාදුර්ධිාරාරියාරයරාතිාර

ඒාරාබද්ධරාරුහරප්රතිුන් සධරානර්මාතරායරාංශයාරහරාරවිපද්ශරාටයුතුර්මාතරායරාංශයාරපවරමාතරපරාරතුර්රඉල්ීමාතර

ඉදිරි ේරායරලිපිරපාපරහිර්වධරානයාරපයාරාමුරාරනරයදීඅරපමාතමාතරනිුරාර්භියාරාචාරපමාතමාතරලිපිරපාරාමිෂන් සරුභරාවටර

ඉදිරි ේරපනරාකිරීමාතරඇයාපේර් ේරවැරැද්දක්රමාතරසිදුරවූරාරාරණයාක්රපයුටරාරනරයදර ැහැදිලිරකිරීමාතරපාරාමිෂන් සර

ුභරාවරපිළිගනුරයබයිඅර(පමාතමාතරලිපිර්හියාරාචනපේරපාරාටුක්රපයුර්මුණරාරපනරාමාතැ)අ 

 නපේ 32(2) ප්රාරාරවර්භියාරාචාටර රායනයාරාළරපනරාහැකිරපහතතුවක්රනිුරාරනියාමිරාරායපේදීර්භියාරාචනරාවර

පගරානුරපනරාකිරීමාතරරනිුරාර32(1)(්)රවගන් සතියාරප්රාරාරවරප රාදුර්ධිාරාරියාරවිසින් සර්භියාරාචනයාරඉදිරි ේරකිරීමාතරාල්ර

ඉකුේර ීමාතර පිළිබඳර ඉදිරි ේර ාරනුර යැබූර ප්රාරාශයාටර පිළිතුර්ර දැක්වූර ්භියාරාචාර  වුරාර සිටපේර ඇයාර

්භියාරාචනරාවක්රපගරානුරකිරීමාතටරප්රථමාතර්දරාළර්මාතරායරාංශරවලින් සරප්රතිචරාරරයබරාරගැනීමාතරුඳහරාරාටයුතුරාළරසිටිර

බවේර මාතරප්රයාේනයාර්ුරා එථාරවූරබවයිඅර 

 නපේ 32(2) ප්රාරාරවරාල්රඉකුේරීමාතරපිළිබඳවර්භියාරාචාරවිසින් සරඉදිරි ේරාරනරයදරපමාතමාතර ැහැදිලිරකිරීමාතර

පිළිබඳර පාරාමිෂන් සර ුභරාවර ුැහීමාතාටර  ේර පේඅර වදර පමාතමාතර  නර ශ්රීර යංාරාපේර මාතහයනයාරාටර ුහර ප රාදුර

්ධිාරාරීන් සටරවමාතේරආධුනිාර නක්රවනර්රරපමාතහිරඇතිරක්රියාරාර ටි රාටීන් සටරහුර්රීමාතටරසියාලුරපදනරාටමාතර

ාල්රගරවියාරහැකිරබවටරසිහිරාරරසිටිමුඅ 

පාරාමිෂන් සර ුභරාවර ඉදිරිපේර ඉදිරි ේර ාරර ඇතිර පරාරතුර්ර ුැයකිල්යටර ගැනීපේදීර  ැහැදිලිර වන් සපන් සර

18/0430/702/008ර දරනර 05.03.2018ර දිනැතිර වන් සදිර යබරාදීපේර ාරා එයාරායයාක්ර ුතථරා නයාර කිරීමාතර ුඳහරාර වූර

්මාතරායරමාතණ්ඩයරුංපද්ශයාර ර ්රාමාතරායරුහර රරායයර ප්රති ේතිරුහරආ එිාරාටයුතුරපිළිබඳර ්මාතරායවරයාරාර

්ේුන් සර ැබූර වනර පහයින් සර  නපේර 3 වගන් සතියාර ප්රාරාරවර පමාතමාතර පරාරතුර්ර ප රාදුර ්ධිාරාරියාර “භරාරපේ,ර

ුන් සාපේරුහර රායනපේ”ර( නේ;ර්රාමාතරායරාරා එයාරායයා)රඇතිරපරාරතුර්රවියාරයුතුරබවයිඅ 

06.05.2018ර දිනැතිර්මාතරායරමාතණ්ඩයරතීරණයාටර්නුවරවන් සදිරයබරාර දීපේරාරා එයාරායයාක්රුතථරා නයාරකිරීමාතටර

්මාතරායර මාතණ්ඩයරුංපද්ශපේර ුඳහන් සර  රිදිර  හිර 1 වනරඇමුණුමාතටර ්දරායවරනීතිර පාටුේ ේරකිරීමාතටරනීතිර

ුේ රාදායින් සටරඋ පදුතරයබරාරදීරඇතිරබවටරපාරාමිෂන් සරුභරාවරවදුරටේරනිරීක්ෂනයාරාරයිඅරපගෝපමාතුතර අර
ුමාතරායර ුවිබයගන් සීේ,ර සුභුරාධනයාර ුහර උඩරටර උර්මාතයාර හිර නිපයාෝගයාර ුැයකිල්යටර ගැනීපේදීර ප රාදුර
්ධිාරාරියාරපමාතමාතරනීතිරපාටුේ ේරපාරාමිෂන් සරුභරාවරපවරඉදිරි ේරකිරීමාතර ැුසීමාතටරයක්රාළරයුතුරාර්ණකිඅර 

්භියාරාචනයාර10.07.2018 දිනර අවඅර3.00රටරාල්රබනරයදීඅර්භියාරාචාපේරපරාරතුර්රඉල්ීමාතරඉදිරි ේරාරනුර

යැබූර පහයින් සර  දිනටර යරාතිාර ඒාරාබද්ධරාර ුහර ප්රතිුන් සධරානර ්මාතරායරාංශයාර හරාර විපද්ශර ාටයුතුර

්මාතරායරාංශයාන් සහිරපරාරතුර්රනියධරාරීන් සටරපාරාමිෂන් සරුභරාවරඉදිරිපේරප නීරසිටීනරපයුටරපමාතයින් සරනිපයාෝගර

ාරරසිටිමුඅර 

**** 


