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සමන් කාරියවසම් එ. ශ්රී කාකා මා ව මිකමකම් මකාකම්න් සවාව 

 

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය) 257A/2017 (90/2017) (2018.01.26 දින 

පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන 

ලද නිතයෝගය) 

 

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

වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද නිතයෝගය ස  2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම  පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතින්ි (ගොස්වතු ස  අභියොචන 

කොර්යපටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පව වොතගන යනු ලබන කොර්ය පටිපොටිය. 

 

සවාපති    -  මින්ද ගේමේපිල  

මකාකම්න් සවා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ්ස්ව. . . ංංහේතාවො  

මකාකම්න් සවා සාමාජික -  ආචොර්ය තසේවි තිරුචන්රන් 

අධ්යක්්-ජ රාල්  - පියතිස්වස රණසිං  

 

අභියාචක   - සමන් කොරියවසේ ම  ො 

ම ාතීසිකත් පාර්ශවය  - ආචොර්ය දීපිකො උඩුගම සභොපති/ නේකළ 

නිලධරයො ශ්රී ලංකො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොව 

 

ම ාරතුරු ඉල්ීම ම ානු කර  කද දි ය: 2017.05.02 

ම ාරතුරු නිකධ්ාරියා තීරණය කබා දුන් 

දි ය:   

2017.05.15 (RTI 02) , 2017.06.23 

 ම්කළ නිකධ්ාරියා මව  අභියාච ය මයාමු 

කළ දි ය: 

2017.07.03 

 ම්කළ නිකධ්ාරියා තීරණය කබා දුන් දි ය:

  

ප්රතිචොරය්  තනොමැ  

RTIC මකාකම්න් සවාව මව  අභියාච ය 

මයාමු කළ දි ය:  

2017.08.30 

 

අභියාච යට පසුබිම්ූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2017.05.02 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියො තව  ප   ත ොරතුරු ඉේීම 

ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

 

අභියොචක විසින් 2014.09.14  දො මින් තයොමු කළ පැමිණිලි අංක HRC /3694/14 

පැමිණිේලට අදොළ ප   තේඛනවල ස තික කළ පිටපත්  

1. 2014.09.09 දිනැති පැමිණිේල (HRC  /3694/14) 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී 
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2. පැමිණිේලට අදොලව 1 වගඋත් රකරුවන තගොනපිනුවල ප්රො තේ /ඉ්ේ අත්පත් 

කරගැනීතේ නිලධොරිණි ප්රියන්  දිසොනොයක මියත  2014.10.28 දිනැති (GPN 

/DS /3/1/6) වොර් ොව  

3. පැමිණිේලට අනුව 2 වන වගඋත් ර කරු වන යොතික මොර්ග ආංශික වෙොපිති 

අධේ ෂක ්්  ත්  තකොිතතුව් කු  මයො විසින් තකොමිෂම තව  වවො තිු 

වොර් ොව  

4. 2015.12.16 දිනැති  (පැමිණිලි අංක HRC /3694/14/ L -15) සි ොසිය  

5. පැමිණිේල විභොගයට ග  2016.07.07 දින 2 වන වගඋත් ර කරු තකොමිෂම 

ඉදිරිතේ තපනී තනොසිටි අ ර ඔහු නිතයෝයනය කරමින් තපනී සිටි 

ප්රතිස්වථාොනග  කිරීතේ නිලධොරිනිය වන ත්  .  කේයොනි මියට 2 වනො 

වගඋත් ර කරු විසින් බලය පැවරූ ලිපිය  

6. 2016.01.07 දින පැමිණිලි විභොගතේ වොර් ොව  

7. විමර්ශන නිලධොරිනිය කල දැන්ීම අනුව අභියොච්ක විසින් තකොමිෂම තව  

වැිතංර තේඛණ  ො කරුණු තගොනු කරමින් ්වන ලද 2016.01.11 දිනැති ලිපිය  

8. තකොමිෂම විසින් අභියොචක තව  ්වූ 2016.10.21 දිනැති ලිපිතේ (පැමිණිලි අංක 

HRC /3694/14)  

"්කී පැමිණිේලට අදොළ කොරණය සේබන්ධතයන් අංක L 640 යටතත් ගොේල 

දිසො අධිකරණ  මුතේද නඩුව්  තගොනු ග ව ඇති බවට මොනව ිමිකේ 

තකොමිෂන් සභොව  මුතේ අනොවරණය ී ඇ " යනුතවන් සඳ න් කර ඇ  

ඉ   කරනු   වුරු කරගැනීම සඳ ො 1  ො 2 වතගෞත් රකරුවන් විසින් 

තකොමිෂමට ඉදිරිපත් කල සියලුම තේඛණ  

9. විමර්ශන නිලධොරිනියත  වොර් ොව 90/2017 

 

23.06.2017 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් ත ොරතුරු නිලධොරියො, ත ොරතුරු ඉේීම 

සේබන්ධතයන් වැිතදුර සොකච්ඡො කිරීමට, 2017.07.10 දින තප ව 11.45 ට විමර්ශන 

නිලධොරී ව ්ස්ව නිලන්   මුවන තලසට දැනුේ දී ඇ . ව අනුව කටයුතු තනොතකොට 

අභියොචක 2017.08.30 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනය්  තයොමු කරන ලදී. 

 වද අභියොචක 2017.07.03 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනය්  තයොමු 

කර ඇති අ ර ්යට ප්රතිචොරය්  ලැී  තනොමැති බවට අභියොචනතයි සඳ න් විය. 

 

අභියාච ය විවා  කිරීමම් අවස්ථාමේදී උද්  ූ කාරණා: 

 

2017.12.07 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොතවි තනොඥ සි වලට ප්රතිචොර ද් වමින් තපොදු 

අධිකොරිය පවසො සිටිතේ අභියොචක  ස තික පිටපත් ඉේලුේ කර ඇති   බැවින් 

ඇ ැේ තේඛන සේබන්ධව ස තික පිටපත් නිකු ත්කළ තනො ැකි බව දැනුේ දිය 

යුතුව ඇති බැවින්ද , පැමිණිලිකරු මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොතේ තගොනු කර 

ඇති පැමිණිේලට අදොලව ගොේල දිසො අධිකරණතේ නඩු කටයුත් ්  පවතින බැවින් 

ද, ලබො දිය යුතු තේඛන ඥ රණය කර ව සඳ ො මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොවට අය 

විය යුතු මුදල ඥ රණය කර ග  යුතු බැවින් ද විමර්ශන නිලධොරියො/ ත ොරතුරු 

නිලධොරියො  මුීමට 23.06.2017 ලිපිතයන් අභියොචක තව  දැනුේ දුන් බව සඳ න් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී 
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කර සිටි බවය.  වද ත ොරතුරු නිලධොරියො වන ව ්ස්ව නිලන්  ම  ො  මුී කරුණ 

සොකච්ඡො කර ත ොරතුරු ලබො ගැනීතේ  ැකියොව්  අභ්යොචක සතු බවද සඳ න් කර 

සිටියි. 

 

නිමයෝ ය: 

 

තමම අභියොචනතයිදී, අවස්වථාොනුකු ලව ස  ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම 

පිළිබඳ පන  යටතත් ලබොදිය  ැකි ත ොරතුරු මන්ද යන්න ඥ රණය කිරීතේ 

අරමුණින්,තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචකට,  ම නිලධොරීන්  මුවන තලසට 

ඉේීම්  කර ඇ . අප ඉදිරිතේ ඇති කරුණු ම  අභියොචක ්තස්ව කර නැ . 

අභියොචක තව  තමම ඉේීමට අනුකු ලව කටයුතු කර, ්තස්ව කටයුතු කිරීතමන් පසුව 

්ළතෙන සති තදකක කොලය තුළ ලැතබන ත ොරතුරු වලින් සැහීමකට පත්ී ඇත්ද 

තනොමැත්ද යන්න පිළිබඳව තකොමිෂන් සභොව දැනුවත් කරන තලසට නිතයෝග කර 

සිටිමු. 

 

තමම තකොන්තේසියට යටත්ව අභියොචනය අවසන් කරනු ලැත් .  පොර්ශව තදකටම, 

තකොමිෂන් සභොතේ ගොස්වතු  ො අභියොචනො පටිපොටිය පිළිබඳ රීති 2017(2017.03.02 

දිනැති ගැසට් අංක 2004/66) ි රීති අංක 27(3) ප්රකොරව නිතයෝගය තයොමු කරනු 

ලැත් . 

  

…………………………………………………………………. 

සවාපති        -  මින්ද ගේමේපිල  

 

…………………………………………………………………. 

මකාකම්න් සවා සාමාජිකා - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ්ස්ව. . . ංංහේතාවො  

 

…………………………………………………………………. 

මකාකම්න් සවා සාමාජිකා -  ආචොර්ය තසේවි තිරුචන්රන් (Dr. Selvy 

Thiruchandran) 
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