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සමන් කාරියවසම් එ. අධිකරණ සසේවා සකාමිෂන් සභාව 

 

RTIC Appeal (සේඛනගත කාර්යපටිපාටිය)/ 1164 /2019 (2019.08.20 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 

ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     සමන් කොරියවසේ 

සනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, අධිකරණ තසවවො තකොමිෂන් සභොව 

 

සපනීසිටීම   

තමය තල්ඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.03.12 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.05.14 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.05.05, 2018.09.11 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.09.17 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.10.15 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.03.12 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 

i. ගොල්ල දිසො අධිකරණතේ විභොග වූ P-22118 නඩුතේ අවසන් තීන්දු ප්රකොශතේ සහතික 
කළ පිටප ක්. 

ii. ඊට අදොළ ගොසවතු තකොපමණද යන්න සහ තගවිය යුතු ආකොරය 
iii. ඉහ  නඩුතේ අවසන් තීන්දු ප්රකොශතේ පිටප ක් ඔබ තල්ඛනොගොරය සතුව තනොමැති නේ 

ඊට තහවතු 
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ත ොරතුරු නිලධරයො 2019.05.14 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් සඳහන් කරන ලද්තද් අදොළ අයදුේපත්රය ගරු 
දිසො විනිසුරුතුමොතේ අවධොනයට තයොමුකළ අ ර තමම අධිකරණයට ත ොරතුරු නිලධොරිතයකු පත්කර 
තනොමැති බැවින් අධිකරණ තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ ත ොරතුරු නිලධොරී වශතයන් කටයුතු කරන 
තයෙෂවඨ සහකොර තල්කේ චන්දිම බණ්ඩොර මැතිතුමො තව  අදොළ ඉල්ීම තයොමුකිරීමට අභියොචක දැනුවත් 
කරන තලස ගරු දිසො විනිසුරුතුමො නියම කර ඇති බවයි. ඒ අනුව අභියොචක 2018.09.11 දිනැතිව නේකළ 
නිලධොරියො තව  අභියොචනයක් තයොමුකරන ලද අ ර 2018.09.17 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො ප්රතිචොර 
දක්වො ඇත්තත් අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ගොල්ල දිසො අධිකරණතේ අංක P-22118 දරණ නඩුතේ 
සහතික පිටපත් ලබො ගැනීම සොමොනෙ ක්රමය යටතත් අදොළ අධිකරණතයන් ඉල්ීමක් කළ හැකිබවයි. මින් 
අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.10.15 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. 

     

අභියාචනය සලකා බලන අවසේථාසේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  

තමම අභියොචනය තල්ඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචනය සේබන්ධව ලිඛි  ප්රකොශයක් තකොමිෂන් සභොව තව  තගොනුකර 
තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

නමුත් 2018.09.17 දිනැතිව අධිකරණ තසවවො තකොමිෂන් සභොව විසින් අභියොචක තව  දන්වො ඇති පරිදි 
අදොළ නඩුතේ සහතික කළ පිටපත් ලබොගැනීම සඳහො සොමොනෙ ක්රමය යටතත් අදොළ අධිකරණතයන් 
ඉල්ීමක් කළ හැකිබවට වන තීරණය තකොමිෂන් සභොව විසින්ද අනුම  කර සිටී. 

 

 

නිසයෝගය: 

ඒ අනුව ශ්රී ලංකො ප්රයො ොන්ික සමොයවොදී යනරයතේ අති විතශවෂ ගැසට් අංක 2004/66 ි ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොතේ රීති 05 අනුව එනේ;  

 

5. චක්රසේක ස ෝ රීති වශසයන් මීට සපර නියමකළ ස ෝ නිකුත්කළ ගාසේු උපසේඛනයක් යම්ිසි සපාදු 
අධිකාරියක් සුව පවතියි නම්, 4 වන රීතිසේ කුමක් සඳ න් වුවද එකී ගාසේු උපසේඛනය දිගින් දිගටම 
ක්රියාත්මක වනු ඇත. 
 

අධිකරණ තසවවො තකොමිෂන් සභොව විසින් 2018.09.17 දිනැතිව ලබො දී ඇති තීරණය අනුව අදොළ ත ොරතුරු 
සොමොනෙ ක්රමය යටතත් ලබොග  හැකි ත ොරතුරු බවට අධිකරණ තසවවො තකොමිෂන් සභොතවන් ලබොදුන් 
තීරණය මින් අනුම  කර සිටී.   
 

ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
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