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යු. එල්.සී. ප්රසාද්  එ. ළාද්  ධ්යදළද පාළදතමේප්තුව උ ු  ම ද ා ළාදේ 

RTIC Appeal (පල්ඛදගේ කදතමයළටිළදටිය) 225/2017 (2018.01.26 දිද ළ උති 

විධිද්  පකදමිෂතුව සාභද රැස්වීප්දී විභදග කිරීපදතුව ධද  මඋ ධනුදේ 

කරද ලා නිපයෝගය) 

 

2016 ධංක 12 ාරණ පේදර  ම ා දග නීප් ධයිතිඋදසිකද පිළිබඳ ළදප්  

32(1) උගතුවතිය ප්රකදරඋ කරද ලා නිපයෝගය සා  2017 පේදර  ම 

ා දග නීප් ධයිතිඋදසිකද  පිළිබඳ පකදමිෂතුව සාභද රීතිතුවි (ගදස්ව  සා  

ධභියදචද කදතමයළටිළදටිය), රීති ධංක 28 යටප්  ළඋේඋදපගද යනු ලබද 

කදතමය ළටිළදටිය. 

 

සාභදළති     -  මහින්ද ගේමේපිල  

පකදමිෂතුව සාභද සාදදදජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ්. ජ . ජ ංචිහේතාවො  

පකදමිෂතුව සාභද සාදදදජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  

ධ්යක්ෂ-ජදරදල්  - පියති. ස රණසිචිහ  

 

ධභියදචක   - යුජ ්ල්වජසීජ ප්රසෝ මහ ො 

පදදතීසිල්  ළදතමශඋය  - නේකළ නිලධොරියො, පළොත් අධෙොපන 

තදපොර් තේන්තුව උතුරු මැද පළො  

 

පේදර  ම ඉල්ීද පගදනු කරද ලා දිදය: 2017.07.26 

පේදර  ම නිල්දරියද තීරණය ලබද දුතුව දිදය: 

  

2017.08.23 

ද්කා නිල්දරියද පඋේ ධභියදචදය පයදමු 

කා දිදය: 

2017.09.06  

ද්කා නිල්දරියද තීරණය ලබද දුතුව දිදය:  ප්රතිචොරය්  තනොමැ  

RTIC පකදමිෂතුව සාභදඋ පඋේ ධභියදචදය 

පයදමු කා දිදය:  

2017.10.07 

 

  

ධභියදචදයට ළසුබි්ූ ක මණු: 

 

අභියොචක 2017.07.26 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියො තව  පහ  ත ොරතුරු ඉල්වීම 

ඉදිරිපත් කරන ලදීජ 

 

1. තපොතළොන්නරුව කලොප අධෙොපන කොර්යොලතස ත. වතස නියුතු ්ේ ්ේ 

චන්රරත්න මොරසිචිහ මහ ොත   නතුර  

2. ්ම  නතුරට පත්ූ දිනය  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී 
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3. ්ම  නතුරට ඔහුට පත්ූ දිනය  

4. ්ම  නතුරට ඔහුට පත්ීමට ඇති අධෙොපන හො ව්ත්ඥ ය දුසුදුකේ  

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො ිසින් 2017.08.23 දින ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු ං්ගලික 

ත ොරතුරු වලට අදොල ත ොරතුරු බැින් ප්රති් තෂ්ඨ ප කර සිිනන ලදීජ අභියොචක  

2017.09.06 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො තව  අභියොචනය්  තයොමු කරන ලදීජ 

නේකළ නිලධරයො පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් ීතමන් පදුව 2017.10.07 

දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව   අභියොචනය්  තයොමු කරන ලදීජ’ 

 

ධභියදචදය විභදග කිරීප් ධඋස්වථදපේදී ු් ගේූ කදරණද: 

 

තකොමිෂන් සභොතේ තනොඥ සි වලට තපොසු අධිකොරිය ප්රතිචොර ද් වො තනොතිිණි.ජ 

අභියොචක 2018.02.10 දිනැති ලිපිය මගින් ්ේ ්ේ චන්රරත්න මොරසිචිහ යන 

ං්ගලයො ප්රොථමිමික පොසල්ව අධේ ෂකවරයු  තලස හුනන්වො තදමින් කටයුතු කළ 

බවත් ස ෙ වයතයන් ්ම  නතුතරහි පිහිුවවො නැති බවත් අනොවරණය ීම නිසො 

ස ෙ  ත්ත්වය දැනගැනීම පිි.ස අභියොචක ත ොරතුරු ඉල්වලො සිින බව දන්වො ඇ ජ  

 

නිපයෝගය: 

 

ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු ත. වතස නිර ව සිිනන රයතස නිලධොරියු ත   නතුර හො 

අධෙොපන හො ව්ත්ඥ ය දුසුදුකේ සේබන්ධතයන් වන අ ර ්ම ත ොරතුරු 

තපෞ්ගලික ත්වයට බලපොන තහෝ තපෞ්ගලික ත ොරතුරු තනොතේජ තපොසු අධිකොරීන් 

ිසින් තමවැනි කරුණු සේබන්ධතයන් ිනිිදභොවයකින් යුතුව කටයුතු කර යුතුයජ 

තපෞ්ගලික ත ොරතුර්  වුවද, ්ය තහළිදරේ කිරීම මගින් සිසුවන හොනියට වඩො 

මහයන දුභසි්ධිය වැඩි අව.  ොවලදී ත ොරතුරු තහළිදරේ කළ යුතුයජ ත ොරතුරු 

පනතත් 5 වගන්තිය මු්   ත ොරතුර්  තනොවන බැින්, තපොසු අධිකොරියට 

අභියොචක තව , තකොමිෂන් සභොවට පිටප ්  සහි ව සති 2ක කොලය්  ඇතුල , 

ත ොරතුරු ලබො තදන තලසට නිතයෝග කර සිිනමුජ 

 

පනතත් 39 (1) (ඉ) වගන්තිය ප්රකොරව 

 'තකොමිෂන් සභොතේ ඥ රණයකට අනුු ල ීම පැහැර හරින තහෝ ප්රති් තෂ්ඨ ප 

කරනජජජ සෑම  ැනැත් ු  ම තේ පන  යටතත් වරද්  සිසු කරන අ ර, 

මතහ.   රොත්වරයු  ිසින් පවත්වනු ලබන ල න න ව ිභොගයකින් පදු 

වරදකරු කිරීතේ දී රුපියල්ව පන. දහස්  තනොඉ් මවන දඩ මුදලකට තහෝ 

අවුරුසු තදකක කොලය්  තනොඉ් මවන බන්ධනොගොරග  කිරීමකට තහෝ ්ම 

දඩය හො බන්ධනොගොරග  කිරීම යන තදකටම ්ම  ැනැත් ො යටත් ිය'  

හැකි බව තපොසු අධිකොරිතයහි අවධොනයට ල් කර සිිනමුජ 

 

අභියොචනය තමයින් අවසන් කරනු ලැතේජ 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී 
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…………………………………………………… 

සාභදළති   -  මහින්ද ගේමේපිල  
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පකදමිෂතුව සාභද සාදදදජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ්. .. . ංචිහේතාවො  
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පකදමිෂතුව සාභද සාදදදජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්(Dr. Selvy Thiruchandran)  
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