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එච්.ජී. චතුරිකා දිල්හානි ප්රේමතිලක එ. සී/ස දඹප්රදණිය විවිධ ප්රසේවා සමූපකාර සමිතිය   

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1605/19 (2020.01.14 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  
ප්රකාමිෂන් සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ-යයවර්ධන  
ප්රකාමිෂන් සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො 
ප්රකාමිෂන් සභා සමාජික:                      විනිසුරු තරෝිනී වල්ගම 

 

අධයක්ෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපුආරච්චචි  

 

අභියාචක  - එච්.ජී. චතුරිකා දිල්හානි ප්රේමතිලක  
ප්රනාතිසි ලත් පාර්ශවය -     නේකළ නිලධොරි, සී/ස දඹප්රදණිය විවිධ ප්රසේවා සමූපකාර සමිතිය  

 

ප්රපනීසිටීම   
අභියොචක   - එච්.ජී. චතුරිකා දිල්හානි ප්රේමතිලක 

තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ සිටින ලදි 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2019.04.05 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2019.05.02 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2019.05.06 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.06.02 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 

 
අභියොචක 2019.04.05 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී.  

 
1. අවුරුදු 3ක අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති ණය කමිටු වාර්තාව 2016.03.01 

සිට 2019.03.31 දක්වා. 

2. අවුරුදු 3ක ප්රෙම්වුල්ප්රල් ප්රෙදර ග්රාමීය ෙ ැංකුප්රේ නය ලො දී ඇති දත්ත ඇතුලත් 

ප්රපාප්රත් සහතික කරන ලද පිටපතක් (ප්රලජර්) 
 
තමම ඉල්ීමට ප්රතිචොර තලස ත ොරතුරු නිලධොරී විසින් 2019.05.02 දිනැතිව දන්වො එවන ලද්තද් 

අභියාචක ඔබ විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු 2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසකේ 
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පිලිබඳ පනත් 29 (1) වගන්තිය යට ට ගැතනන ත ොරතුරු බව තපනී යයි.  ඒ අනුව එකී ත ොරතුරු අදොළ 

පොර්ශවකරුවන්තේ අවසරයකින් ත ොරව නිකුත් කල තනොහැක. එතසව තහයින් එකී ත වන 

පොර්ශවකරුවන්ට තේ පිළිබඳව ලිඛි ව දැනුේ දීේ කව ඔවුන්තේ අවසරය ලැබුන තහොත් ත ොරතුරු නිකුත් 

කිරීමට හැකි බව දැනුේ තදමි.  වද එකී ත වන පොර්ශවතේ පුද්ගලයන් විවිධ ප්රතද්ශ වල ලිපිනයන් සි  

වන බවත් ඔවුන්ට ලිඛි  දැනුේ දීේ කර කැමැත්  තහෝ අකමැත්  ලබොගැනීම සඳහො ප්රමොණවත් කොලයක් 

අවශෙ බවද දන්වො සිටිමි.  එතමන්ම එකී ත වන පොර්ශවයන්ට ලිපි  ැපැල් කිරීම සදහො අවශෙ වන ලිපි 

හො  ැපැල් ගොසවතු වශතයන් රු. 300,060/= ක මුදලක් සමිතිය තව  අභියාචකට තගීමට සිදුවන බවද 

වැඩිදුරටත් දන්වන බවය. මින් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් විසින් 2019.05.06 දිනැතිව නේකළ 

නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. නේකළ නිලධොරියො නියමි  කොලසීමොව තුළ ප්රතිචොර 

දැක්ීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක 2019.06.02 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් 

තයොමු කරන ලදී.    

 
අභියාචනය සලකා ෙලන අවසේථාප්රේදී උද්ෙතූ කාරණා: 
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

ප්රමහිදී ප්රපාදු අධිකාරිය විසින් කරුණු දක්වා සිටින ලද්ප්රද් අදාළ වාර්තාව මහජනතාවට විවෘත වාර්තාවක් 
ප්රනාවන ෙවයි. එප්රසේම එම වාර්තාප්රේ සඳහන් පරිදි ණය ලොදුන් පුද්ෙලයින් හයදහසකට ආසන්න 
ප්රමාණයක් සිටින ෙ වින් ඔවුන්ප්රේ එම ප්රතාරතුරු, පනප්රත් 5(1)(අ) වෙන්තිය යටතට අයත්වන 
ප්රපෞද්ෙලික ප්රතාරතුරු ෙ වින් ඒ සඳහා එම පාර්ශේවයන්ප්රෙන් අදාළ ප්රතාරතුරු ලොදීමට ක ම ත්ත 
විමසීම සඳහා රු. 300,060/= ක ුදලක් ව ය වන ෙවත් එය ප්රාප්රයෝගික ප්රනාවන තත්වයක් ෙවත් සඳහන් 
කරන ලදි. 

නිප්රයෝෙය: 

අභියාචක විසින් විමසා ඇති ප්රතාරතුරු, පනප්රත් 5(1)(අ) වෙන්තිය යටතට අයත්වන ප්රපෞද්ෙලික 

ප්රතාරතුරු වන ෙවත් එම ප්රතාරතුරු ලොදීමට, 5(4) වෙන්තිය ප්රකාරව, ප්රපෞද්ෙලිකත්වයට සිදුවන 
ෙලපෑම අභිෙවා පවතින මහජන සුෙසිද්ධිමය සාධකයක් ප්රනාම ති වීම ප්රහේතුප්රවන් ප්රතාරතුරු ලොදීම 
ප්රතික්ප්රෂේප කරනු ල ප්රේ. 

ඒ අනුව අභියාචනය මින් අවසන් කරනු ල ප්රේ. 

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. 
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