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විහඟි මන්දිරා පටබැඳිගේ එ. අල්ලස ්ගහෝ දූෂණ ග ෝදන විමර්ශන ග ාමිෂන්ද සභාව   

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1555/19 (2020.01.07 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 
රැසවීතේදී 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 

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

සභාපති:    මින්ද ගේමේපිල  
ග ාමිෂන්ද සභා සමාජි :  තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ-යයවර්ධන  
ග ාමිෂන්ද සභා සමාජි :  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො 
ග ාමිෂන්ද සභා සමාජි :                      විනිසුරු තරෝිනී වල්ගම 

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපුආරච්චචි  

 

අභියා    - විහඟි මන්දිරො පටබැඳිතේ  
ගනාතිසි ලත් පාර්ශවය -     නේකළ නිලධොරි, අල්ලසව තහෝ දූෂණ තචෝදන විමර්ශන තකොමිෂන් සභොව  

 

ගපනීසිටීම   
අභියොචක   - විහඟි මන්දිරො පටබැඳිතේ  

තේ.අයි.පී.එේ. පටබැඳිතේ 
නීතිඥ නිලූෂො දිසොනොයක 

තපොදු අධිකොරිය  - සුතන්ත්රො යයසිංහ, නිතයෝයෙ අධෙේෂ යනරොල් 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.01.20 
2019.03.25 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2019.02.06 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2019.04.19 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයේ තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.05.28 

 

අභියා නයට පසුබිම්වූ  රුණු: 
 
අභියොචක 2018.01.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

418/2013/බී 88 ලිපිතගොනුතේ වර් මොන  ත්ත්වය 
 
අභියොචක 2019.03.25 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී.  

 
1. 418/බී/88 තගොනුතේ විමර්ශන කටයුතු අවසන් වූ දිනය හො විමර්ශන අවසොනතේ 

ලිපිතගොනුව තකොමිෂන් සභොව තව  ඉදිරිපත් කරන ලද දිනය කුමේද? 
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2. උේ  දිනතේ සිට තමම ත ොරතුරු ඉල්ීතේ දිනය දේවො අදොළ ලිපිතගොනුව 
සේබන්ධතයන් ක්රිය කිරීමට බැඳී සිටින තකොමිෂන් සභොතේ නිලධොරියො හො/තහෝ 
නිලධොරීන් කවුරුන්ද යන වග 

3. අදොළ නිලධොරියො හො/තහෝ නිලධොරීන් විසින් ත ොරතුරු ඉල්ීතේ දිනය දේවො උේ  
ලිපිතගොනුව සේබන්ධ තගන ඇති ක්රියොමොර්ග 

4. ලිපිතගොනුවේ විමර්ශන කටයුතු අවසොනතේ තකොමිෂන් සභොව තව  ඉදිරිපත් කර ඇති 
අවසවථොවක තකොමිෂන් සභොව විසින් ග යුතු ඉදිරි පියවරයන් තමොනවොද? 

5. විමර්ශන කටයුතු අවසන් කර තකොමිෂන් සභොව තව  ඉදිරිපත් කර ඇති ලිපිතගොනුවේ 
සේබන්ධතයන් කරුණු විමසො දැනගැනීමට පැමිණිලිකරු විසින් සේබන්ධකරග  යුතු 
නිලධොරියො හො/තහෝ නිලධොරීන් කවුරුන්ද යන වග 

 
අභියොචකතේ 2018.01.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීමට ප්රතිචොර තලස තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.02.06 
දිනැතිව දන්වො ඇත්තත් තමත ේ අවසන් තීරණයේ අභියොකතේ පැමිණිල්ල සේබන්ධතයන් තගන 
තනොමැති බවයි. අභියොචකතේ 2019.03.25 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීමට පිළිතුරු සැපයීමට ත ොරතුරු 
නිලධොරියො අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක විසින් 2019.04.19 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට 
අභියොචනයේ තයොමුකරන ලදි. නේකළ නිලධොරියො නියමි  කොලසීමොව තුළ ප්රතිචොර දැේීමට 

අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක 2019.05.28 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන 
ලදී.    
 
අභියා නය සල ා බලන අවස්ථාගේදී උද්ගතූ  ාරණා: 
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කර සිටී. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් සඳහන් කර සිටිනුතේ 2019.03.25 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු අද 
දින තකොමිෂන් සභොවට තගනැවිත් ඇති බවයි. ඒ අනුව එි පිළිතුරු පහ  පරිදි තේ. 

1. විමර්ශන කටයුතු අවසන් වූ දිනය වන්තන් තමම තගොනුව සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභො 
තීරණයේ ගත් පසුවය. තමම තගොනුව සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභොව තමත ේ තීරණයේ තගන 
තනොමැ . 

2. ලිපිතගොනුව සේබන්ධතයන් කටයුතු කරන්නො වූ නිලධොරියොතේ නම දැනුේදිය තනොහැකිය. 
3. ලිපිතගොනුවට අදොළ විමර්ශනතේදී, අදොළ සොේිකරුවන්තේ ප්රකොශ, අදොළ වොර් ො සහ තල්ඛන සහ 

තල්ඛන ලබො ගැනීම ආදී පියවර ගනු ලබයි. 
4. තකොමිෂන් සභොව විසින් විමර්ශන කටයුතු අවසොනතේ තගොනුව ඉදිරිපත් වූ පසුව, එම කරුණු ම  

තීරණය ගැනීම තහෝ වැඩිදුර විමර්ශනය කිරීම සඳහො තගොනුව තයොමු කිරීම තහෝ වැඩිදුර නීති වොර් ො 
කඳීම වැනි පියවර ගනු ලබයි. 

5. අධෙේෂ යනරොල්තුමන් තහෝ තකොමිෂන් සභොතේ තල්කේතුමිය අම ො කරුණු විමසීම කළ හැකිය. 

තමම ප්රතිචොරය සේබන්ධතයන් අභියොචක විසින් සිය බලවත් අ ෘප්තතිය ප්රකොශ කළ අ ර 2013 වර්ෂතේ 
සිට 2014.06.20, 2015,05.11,2016.12.29, 2018.10.11 යන දිනයන්වලදී අදොළ විමර්ශනතේ ප්රගතිය 
පිළිබඳ විටින් විට ලිඛි ව කරුණු විමසුවද තේවන විට වසර 6ේ පමණ ග  ී ඇ ත් තේ වනත ේ ඒ සඳහො 
කිසිඳු පියවරයේ තගන තනොමැති ීම සේබන්ධතයන් සිය බලවත් අ ෘප්තතිය පළ කරන ලදි. 

තමිදී තකොමිෂන් සභොව විසින් අභියොචක තව  අවධොරණය කර සිටින ලද්තද් අභියොචක විසින් විමසන ලද 
ත ොරතුරු ලබො දීම හැරුණු තකොටතගන තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචකතේ පැමිණිල්ල සේබන්ධව පියවර 
තනොගැනීම සේබන්ධව කටයුතු කිරීමට ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොවට 
හැකියොවේ තනොමැති බවයි. 

නිගයෝගය: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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2019.03.25 දිනැතිව අභියොචක විසින් විමසන ලද ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති බැවින් 

අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

***** 

 


