ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

ආර්. තේනබන්දු එ. තබෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ තෙපාර්තතේන්දතුව
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1669 /2019 (2020.02.18 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:
තකාමිෂන්ද සභා සමාජික:
තකාමිෂන්ද සභා සමාජික:
තකාමිෂන්ද සභා සමාජික:

මින්ද ගේමේපිල
තයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන
තයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පුංචිතහවවො
විනිසුරු තරෝිනී වල්ගම

අධයක්ෂ ජනරාල් :

වසන් හපුආරච්චචි

අභියාචක
තනාතිසි ලේ පාර්ශවය

-

තපනීසිටීම
අභියොචක
තපොු අධිකොරිය

-

ආර්. තත්නබන්ු
නේ කළ නිලධොරී, තබෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ තදපොර් තේන්තුව

ආර්. තත්නබන්ු
පැමිණ නැ

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය

2019.05.27

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො ුන් දිනය

ප්රතිචොරයක් නැ

නේ කළ නිලධරයො තව අභියොචනය තයොමු කළ දිනය

2019.06.17

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො ුන් දිනය

ප්රතිචොරයක් නැ

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 2019.07.10
තව අභියොචනය තයොමුකළ දිනය
අභියාචනයට පසුබිේ වූ කරුණු:
අභියොචක විසින් 2019.05.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ
සිටින ලදි.

දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො

1) 2003 වර්ෂතේ රන්ිත් තහවමපොල විතේතසවකර තදවිනුවර ශ්රී විෂවු මහො තද්වොලතේ බසවනොයක
නිලතේ වශතයන් වැඩ බොරගන්නො අවසවථොතේ ඔහු තව බොරුන් චංචල නිශවචල තද්පල
තල්ඛනය සහතික පිටප ක්.
2) 2008 වර්ෂය කොංචන තවොදො ීරතසවකර තදවිනුවර ශ්රී මහො විෂවු තද්වොලතේ බසවනොයක
නිලතේ වශතයන් වැඩ බොරගන්නො අවසවථොතේ ඔහු තව බොරුන් චංචල නිශවචල තද්පල
තල්ඛනය සහතික පිටප ක්.
3) 2010 වර්ෂතේ ඩිෂොන් වික්රමරත්න ගුණතසවකර තදවිනුවර ශ්රී විෂවු මහො තද්වොලතේ
බසවනොයක නිලතේ වශතයන් වැඩ බොරගන්නො අවසවථොතේ ඔහු තව බොරුන් චංචල
නිශවචල තද්පල තල්ඛනය සහතික පිටප ක්.

1

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් පනතත් සඳහන් නියමි කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත්ීම
ම අභියොචක විසින් 2019.06.17 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.
නේකළ නිලධොරියොද පනතත් සඳහන් නියමි කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ීම ම
අභියොචක විසින් 2019.07.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාතේ දී උද්ගත වූ කාරණා:
අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොු අධිකොරිය පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය
කර සිටී. තපොු අධිකොරිය විසින් 2020.02.06 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට දන්වො ඇත්තත් අදොළ
ත ොරතුරු 2019.09.20 දිනැතිව අභියොචක තව ලබො දී ඇති බවයි. ඒ අනුව 2019.09.20 දිනැතිව
අභියොචක තව තයොමුකරන ලද ලිපිතයි සඳහන් වන්තන්;
01 කරුණට අදොළව තමම තදපොර් තේන්තුව සතුව තනොමැ
02 කරුණට අදොළව තමම තදපොර් තේන්තුව සතුව තනොමැ
03 කරුණට අදොළව නිශවචල භොණ්ඩ පිළිබඳ තල්ඛනය
තදපොර් තේන්තුතවන් ලබොග හැකි බවයි.

නියමි

ගොසවතු

තගවො තමම

ඒ අනුව අභියොචක සඳහන් කර සිටින ලද්තද් තුන්වන අයි මයට අදොළ ත ොරතුරු තේ වන විට අදොළ
තපොු අධිකොරියට මුදල් තගවො ලබොතගන ඇති බවයි. නමුත් පළමු හො තදවන අයි මයන්ට අදොළ
ත ොරතුරු තපොු අධිකොරිය සතුව තනොමැති බවට පිළිග තනොහැකි බවද දන්වො සිටින ලදි.
නිතයෝගය:
යේකිසි තපොු අධිකොරියක් විසින් අදොළ ත ොරතුරු මන් සතුව තනොපවතින බව පවසො සිටින්තන් නේ
එය සොක්ි සි ව සනොථ කිරීම අවශෙ වන බවයි.
ඒ අනුව මීළඟ අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොු අධිකොරිතේ කරුු දැක්ීම අනිවොර්ය වන අ ර
පනතත් 39(1) (ඇ) ප්රකොරව තකොමිෂන් සභොව විසින් ඉල්ලො සිටීතේදී තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තපනී
සිටීම පැහැර හරිනු ලබන තහෝ ප්රතික්තෂවප කරනු ලබන සෑම ැනැත්ත කුම තේ පන යටතත් වරදක්
සිුකරන අ ර, මතහවසවරොත්වරතයකු විසින් පවත්වනු ලබන ලඝු නඩු විභොගයකින් පසු වරදකරු
කිරීතේදී රුපියල් පනසවදහසක් තනොඉක්මවන දඩ මුදලකට තහෝ අවුරුු තදකක කොලයක්
තනොඉක්මවන බන්ධනොගොර ග කිරීම යන තදකටම එම ැනැත් ො යටත් විය හැකි බව තපොු
අධිකොරියට මින් දන්වො සිටිනු ලැතේ. ඒ අනුව මීළඟ අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොු අධිකොරිතයි
පැමිණීම අනිවොර්ය බව අවධොරණය කරනු ලැතේ.
මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2020.05.26 දින. ප.ව. 1.00 ට කල් බනු 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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