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තේ.එේ. ගයනි  එ. ප්රොතේශීය තේකේ කොර්යොලය, ගතේවල  

RTIC Appeal තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය/ 48 /2018 (2018.02.28 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.  
 
සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: ආචොර්ය තසේවි තිරුචන්රන්  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වේගම  
 

අධයේෂ-යනරොේ:  පියතිසවස රණසිංහ  
 
අභියොචක   -    තේ.එේ. ගයනි 

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    ප්රොතේශීය තේකේ කොර්යොලය, ගතේවල 

 
තපනීසිටීම   

තමම අභියොචනය පොර්ශවවයන්තේ ලිඛි  කරුණු කියොපෑම ම  සලකො බලන ලදි.  

 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය  2017.09.15 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය  2017.09.18 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2017.10.11 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය  ප්රතිචොරයේ නැ  
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2017.11.14 

 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2017.09.15 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදී. 

 
ග්රොම නිළධොරී එේ.තේ.ජී. උපොලි මහ ො සවථොන මොරු කිරීමට තහවතු 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.09.15 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ අභියොචක විසින් ඉලො සිටින 
ත ොරතුරු, තුන්වන පොර්ශවවයේ පිළිබඳ ත ොරතුරු වන බැවින් ත ොරතුරු ලබොදීම සේබන්ධතයන් එකඟද විරුේධද 
යන්න තුන්වන පොර්ශවවතයන් විමසීමට කටයුතු කරන බව කොරුණිකව දන්වන බවයි. ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  

ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් ූ  බැවින් අභියොචක 2017.10.11 දිනැතිව නේකළ 
නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර 
දැේීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 2017.11.14 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු 
කරන ලදී. 

අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේදී උේග ූ කොරණො: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තපොදු අධිකොරිතේ 2018.02.23 දිනැති ලිපිතේ සඳහන්වන පරිදි, තකොමිසම විසින් එවන ලද ලිපිය හො 

තනොතීසිය 2018.02.22 වන දින ඔවුන් තව  ලැබුණු බවත් අභියොචනො විභොග කිරීම සඳහො නියමි  

2018.02.28 වන දිනට සත් දිනකට තපර ලිඛි  ප්රකොශ ලබො දීමට කටයුතු කරන තලසත් එම ලිපිතයන් 

දන්වො ඇති නමුඩ්තත්, එම ලිපිය හො තනොතීසිය ලැබුණු දින සිට ලැබී ඇති දින ප්රමොණවත් තනොවන බැවින් 
පිළිතුරු ලබො දීම සඳහො 2018.02.22 ඩ්තලිපිය ලද දින සිට දීර්ඝ කරතදන තලස ඉේලො සිටීමකි. 
 
නිතයෝගය: 

තපොදු අධිකොරිතේ ඉේීම සලකො බැලූ තකොමිසම අභියොචනය විභොග කිරීම 2018.04.18 දිනට කේ 
 බන ලදි. 
 
අභියොචනය තමතලස කේ  බන ලදි. 

 

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය)/ 48 /2018 (තමම අභියොචන විභොගය 2018.04.18 දින 

පැවති තකොමිෂන් සභො රැසවී තේ තකොටසේ තලස පවත්වන ලදි.) 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වේගම  
 
අධයේෂ-යනරොේ:  පියතිසවස රණසිංහ  
 
අභියොචක   -     තේ.එේ. ගයනි 

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    ප්රොතේශීය තේකේ, ප්රොතේශීය තේකේ කොර්යොලය, ගතේවල 

 

තපනීසිටීම   
තමම අභියොචනය පොර්ශවවයන්තේ ලිඛි  කරුණු කියොපෑම ම  සලකො බලන ලදි. 
 
අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේදී උේග ූ කොරණො: 
තපොදු අධිකොරිය විසින් 2018.02.23 දිනැති ලිපිය මඟින් කේ ඉේලො තිබුණද තමත ේ කරුණු ඉදිරිපත් 
කර තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීේෂණය කරයි.  
 
නිතයෝගය: 
පනතත් 29(2) වගන්තිය යටතත් තුන්වන පොර්ශවවතයන් කරුණු විමසුතේද? යන්න සේබන්ධව තපොදු 
අධිකොරියට අවශය පියවර තගන වොර් ො කරන තලස තකොමිසම නිතයෝග කර සිටී. ඒ අනුව අභියොචනය 
විභොගකිරීම 2018.08.02 දිනට කේ බන ලදි. 
 
අභියොචනය තමතලස කේ  බන ලදි. 
 

RTIC Appeal (පේගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 48 /2018 (තමම අභියොචන විභොගය 2018.08.02 දින 
පැවති තකොමිෂන් සභො රැසවී තේ තකොටසේ තලස පවත්වන ලදි.)  
 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වේගම  
 

අධයේෂ-යනරොේ:  පියතිසවස රණසිංහ  
 
අභියොචක   -     තේ.එේ. ගයනි 

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    ප්රොතේශීය තේකේ, ප්රොතේශීය තේකේ කොර්යොලය, ගතේවල 
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තපනීසිටීම   

අභියොචක   -  
තපොදු අධිකොරිය  - තේ.එේ.එන්. කැකුළන්දර, පරිපොලන ග්රොමනිළධොරී 
 
 

අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේදී උේග ූ කොරණො: 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් 2018.06.07 දිනැතිව තයොමුකරන ලද ලිපිය සේබන්ධතයන් තකොමිසතේ අවධොනය තයොමු 
විය. එම ලිපියට අනුව, තේ.එේ. ගයොනි යන අය  විසින් අප තව  ඉදිරිපත් කර ඇති ත ොරතුරු ඉේීමට අනුව 
එම ත ොරතුරු ලබොදීමට ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පනතත් 29 වගන්තිය ප්රකොරව තුන්වන පොර්ශවවතේ එකඟ ොවය 
හො විතරෝධ ොවය විමසො රත්ත ොට ප්රොතේශීය තේකේ මඟින් එම ත වන පොර්ශවවය වන ග්රොම නිළධොරී උපොී යන 
අයතගන් 2017.09.18 දිනැති ලිපිතයන් විමසීේ තකොට ඇ .  
 
එම ලිපියට පිළිතුරු වශතයන් ග්රොම නිළධොරී උපොලි යන අය රත්ත ොට ප්රොතේශීය තේකේ මඟින් 2017.09.22 
දිනැති ලිපිතයන් විතරෝධ ොවයේ තනොමැති බවට ප්රකොශ තකොට දන්වො එවො ඇ . 
 
තමම ලිපිතයි නේ සඳහන් තේ.එේ. ගයනි යන අය විසින් ඉේලො ඇති ත ොරතුරු ඇයතේ සවවොමියො වන ග්රොම 
නිළධොරී උපොලි යන අයතේ වන අ ර තමම නිළධොරියො තමම කොර්යොලතේ තසවවය කළ කොලයට අදොළ 
විෂමොචොරයන් සේබන්ධතයන් මූලික විමර්ෂනයේ දැනටමත් ආරේභකර ඇති බැවින් එම විනය ක්රියොමොර්ගතේ 
එේ පියවරේ ම  තමම නිළධොරියොතේ සවථොන මොරුවට අදොළ ත ොරතුරු ලබොදීම පිළිබඳව 2017.10.23 දිනැති 
ලිපිතයන් ත ොරතුරු ලබොදීම පිළිබඳ උපතදසව ඉේලො තකොමිසම තව  තයොමුකළ ලිපියට ඔබතුමො විසින් 
2017.11.27 දිනැති ලිපිතයන් සවවොධීනව කටයුතු කරන තලස උපතදසව ලබො දී ඇ .  
 
ඒ අනුව තමම නිළධොරියො සේබන්ධතයන් වන විමර්ෂනය අවසන් වන ත ේ ඊට අදොළව විමසො අති ත ොරතුරු 
ඔහුතේ භොර්යොව වන තේ.එේ. ගයනි මහත්මිය තව  ලබොදිය තනොහැකි බව දන්වන ලදි. 

 
 
නිතයෝගය: 
 
ඒ අනුව සති තුනේ තුළ අභියොචක තව  පිළිතුරු යවො වොර් ො කරන තමන් තකොමිසම තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග 
කර සිටී. 
 
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 කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 

 

**** 


