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ප්රදීප් කමල් තෙතේරො එ. ස්වතේශ කටයුතු අමො ොාංශය 

 

RTIC Appeal (පුේගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 23 /2018 (2018.09.17 දින ෙැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 

2016 අාංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ෙනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව 

කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 
(ගොස්තු හො අභියොචනො කොේයය ෙටිෙොටිය), රීති අාංක 28 යටතත් ෙවත්වොතගන යනු ලබන කොේයය 
ෙටිෙොටිය.  
 
සභොෙති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවේධන  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුාංචිතහ්වො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධක්ෂ යනරොල්          -          පියතිස්ස රණසිාංහ 
 
අභියොචක   -     ප්රදීප් කමල් තෙතේරො 
තනොතිසි ලත් ෙොේශවය             -    තල්කේ, ස්වතේශ කටයුතු අමො ොාංශය 

 
තෙනීසිටීම   
අභියොචක   - ප්රදීප් කමල් තෙතේරො 
තෙොදු අධිකොරිය  - ඒ.බී.ඩබ්ලලිව්. කුමොරසිාංහ, අතිතේක තල්කේ (ෙරිෙොලන) 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2017.07.31 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2017.08.09, 2017.10.03 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2017.09.10 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2017.10.30 

 
අභියොචනයට ෙසුබිේ වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2017.07.31 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් ෙහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො 
සිටින ලදි. 
 
නුවර එළිය දිස්ි ක් තල්කේ කොේයොලය සේබන්ධතයන් මො වන ප්රදීප් කමල් තෙතේරො එවන ලද ෙැමිණිලි 
සේබන්ධතයන් ගත් ක්රියොමොේග කවතේද? 

1. තේ පිළිබඳව නිසි විමේශනයක් සිදුව තිතබනවොද? 
2. එවන ලද ලිපි හො ෆැක්සව්ලට සිදුව ඇත්තත් කුමක්ද? 
3. අමො ොාංශ තල්කේතුමොතගන් තේ විමේශනවලට බලෙෑේ සිදුවනවොද? 
4. අදොළ  ොක්ෂණ නිලධොරීන්ට සථ්ොන මොරු ලබො දුන්තන් කොතේ අනුමැතිතයන්ද? 
5. තේ විමේශන යට ගැසීමක් සිදුව තිතබනවොද? 
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2017.08.09 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියො ප්රතිචොර දක්වො ඇත්තත් අයදුේෙත්රය ලැබුණු බවත් ඒ 
සේබන්ධතයන් ගනු ලබන ඉදිරි ක්රියොමොේග දින 14ක් තුළ අභියොචක තව  දන්වනු ලබන බවත්ය. 
නියමි  දින 14 ක කොලය ඉක්මීතමන් වුවද පිළිතුරක් තනොලැබුණු තහයින් අභියොචක 2017.09.10 
දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොඋේකරන ලදි. 2017.10.03 දිනැතිව නැවත්  
නේකළ නිලධොරියො අභියොචක තව  දන්වන ලේතේ අදොළ ත ොරතුරු අදොළ අාංශවලින් ලබො ගැනීමට 
හො ලිපි තල්ඛන ෙරීක්ෂො කර බලො පිළිතුරු සැෙයීමට දින 14ක් තුළ අෙහසු තහයින් ඒ සඳහො දින 14ට 
අම රව  වත් දින 21ක කොලයක් ග වන බවයි. නමුත් ත ොරතුරු නිලධොරියො නියමි  කොල සීමොවට 
අනුව කටයුතු කිරීමට අතෙොතහොසත්ීම හො නේකළ නිලධොරියොතගන් කිසිඳු ප්රතිචොරයක් 
තනොලැබීතමන් අ ෘප්තියට ෙත් අභියොචක 2017.10.30 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් 
තයොමුකරන ලදි.     
 
අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතව් දී උේග  වූ කොරණො:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදෙොේශ්වයම ෙැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරයි. 
අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් තෙොදු අධිකොරිය විසින් ලබොදුන් පිළිතුරු 
සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභොව විසින් ෙහ  ෙරිදි නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

1. විමේශන ක්රියොත්මක තවමින් ෙවතී. නමුත් ඒ පිළිබඳව අභියොචකව දැනුවත් කර නැ . තෙොදු 
අධිකොරිතේ නිතයෝජි යොට අදොළ කරුණ ගැන එ රේම වැටහීමක් තනොමැ . 
2. අභියොචක විසින් තයොමුකර ඇති සියලු ලිපි නිසි ෙරිදි ඇමිණිය යුතුය. 
3. අදොළ විමේශනයන් සොධොරණව හො අෙක්ෂෙොතීව ෙැවැත්ීද යන්න අභියොචකට දැනගැනීමට 
අවශය. 
4.  ොක්ෂණ නිලධොරීන්තේ මොරුීම සිදු වූ ආකොරය? තෙොදු අධිකොරිය විසින් එය සිදු වූ හො 
සිදුකළ ආකොරය පිළිබඳ පිළිතුරක් ලබො දිය යුතුමය. 
5. එය අනවශ තලස කල්දමො ඇති බව ෙැහැදිලිය. 

 

 

නිතයෝගය: 
තෙොදු අධිකොරිය විසින් අයි ම ෙහටම පිළිතුරු සැෙයිය යුතුය. මීළඟ අභියොචනො විභොගතේදී 
තදෙොේශ්වයම සහභොගී විය යුතුය. අභියොචක විසින් තෙොදු අධිකොරියට තයොමුකළ ලිපි නිසි ෙරිදි අමුණො 
සති තදකක් තුළ තෙොදු අධිකොරියට හො තකොමිෂන් සභොවට තයොමුකළ යුතුය.  
මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2018.10.29 දිනට කල් බන ලදි. 
 
***** 

RTIC Appeal (පුේගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 23 /2018 (2018.10.29 දින ෙැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 

2016 අාංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ෙනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව 

කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 
(ගොස්තු හො අභියොචනො කොේයය ෙටිෙොටිය), රීති අාංක 28 යටතත් ෙවත්වොතගන යනු ලබන කොේයය 
ෙටිෙොටිය.  
 
සභොෙති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවේධන  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුාංචිතහ්වො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධක්ෂ යනරොල්          -          පියතිස්ස රණසිාංහ 
 
අභියොචක   -     ප්රදීප් කමල් තෙතේරො 
තනොතිසි ලත් ෙොේශවය             -    තල්කේ, ස්වතේශ කටයුතු අමො ොාංශය 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තෙනීසිටීම   
අභියොචක   - ප්රදීප් කමල් තෙතේරො 
තෙොදු අධිකොරිය  - ෙැමිණ නැ  
 
 
අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතව් දී උේග  වූ කොරණො: 
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො අභියොචක ෙැමිණ ඇ ත් තෙොදු අධිකොරිය ෙැමිණ නැති බව තකොමිෂන් සභොව 
විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 
නිතයෝගය: 
තකොමිෂන් සභොව විසින් ෙළමු අභියොචනො විභොගතේදී අතුරු නිතයෝගයක් ලබො දී ඇ . අභියොචනො 
විභොගය අවසන් කරනු ලැතබ්ල. අවසොන නිතයෝගය තදෙොේශ්වයටම සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල. 

තකතස්තව ත්, තෙොදු අධිකොරියට ෙමණක් 2019.01.07 වනදින තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තෙනී 
සිටීමට නිතයෝග කර සිටී. 
 
***** 

RTIC Appeal (පුේගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 23 /2018 (2019.01.07 දින ෙැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 

2016 අාංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ෙනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව 

කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 
(ගොස්තු හො අභියොචනො කොේයය ෙටිෙොටිය), රීති අාංක 28 යටතත් ෙවත්වොතගන යනු ලබන කොේයය 
ෙටිෙොටිය.  
 
සභොෙති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවේධන  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුාංචිතහ්වො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධක්ෂ යනරොල්          -          පියතිස්ස රණසිාංහ 
 
අභියොචක   -     ප්රදීප් කමල් තෙතේරො 
තනොතිසි ලත් ෙොේශවය             -    තල්කේ, ස්වතේශ කටයුතු අමො ොාංශය 

 
තෙනීසිටීම   
අභියොචක   - ෙැමිණ නැ  
තෙොදු අධිකොරිය  - ෙැමිණ සිටී. 
 
 
අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතව් දී උේග  වූ කොරණො: 
 
තෙොදු අධිකොරිය අභියොචනො විභොගය සඳහො ෙැමිණ සිටින බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර 
සිටී. 
 
තකොමිෂන් සභොතව් අතුරු නිතයෝගය ප්රකොරව අභියොචක විසින් අදොළ ලිපි නිසිතලස ඇමිණූ තල්ඛනයක් 
තහෝ එම දින සඳහන් කළ ලිපියක් තෙොදු අධිකොරියට  වමත් යවො තනොමැති බව තෙොදු අධිකොරිතේ 
කරුණු දැක්ීම තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
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නිතයෝගය: 
 
ඒ අනුව මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.04.22 දිනට කල් බන ලදි. 
***** 
 

RTIC Appeal (පුේගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 23 /2018 (2019.04.22 දින ෙැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 

2016 අාංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ෙනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව 
කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 
(ගොස්තු හො අභියොචනො කොේයය ෙටිෙොටිය), රීති අාංක 28 යටතත් ෙවත්වොතගන යනු ලබන කොේයය 
ෙටිෙොටිය.  
 
සභොෙති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවේධන  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුාංචිතහ්වො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අභියොචක   -     ප්රදීප් කමල් තෙතේරො 
තනොතිසි ලත් ෙොේශවය             -    තල්කේ, ස්වතේශ කටයුතු අමො ොාංශය 

 
තෙනීසිටීම   
අභියොචක   - ෙැමිණ නැ  
තෙොදු අධිකොරිය  - ෙැමිණ නැ  
 
 
අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතව් දී උේග  වූ කොරණො: 
 
තෙොදු අධිකොරිය 2019.04.22 දිනැතිව අභියොචක ෆැක්ස ්ෙණිවිඩයක් තයොමුකරමින් තකොමිෂන් සභොවට 
දන්වො ඇත්තත් රතේ උේග ව ඇති  ත්වය ම  ඇඳිරි නීතිය හො අතනකුත් තස්වොවන්තේ ඇති ප්රශ්න 
ම  අද දින අභියොචනො විභොගයට සහභොගී විය තනොහැකි බවත් අභියොචනො විභොගය සඳහො තවනත් 
දිනයක් ලබො තදන තලසත්ය. 
 
මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.06.11 දිනට කල් බන ලදි. 
***** 
 

RTIC Appeal (පුේගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 23 /2018 (2019.06.11 දින ෙැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 

2016 අාංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ෙනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව 
කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 
(ගොස්තු හො අභියොචනො කොේයය ෙටිෙොටිය), රීති අාංක 28 යටතත් ෙවත්වොතගන යනු ලබන කොේයය 
ෙටිෙොටිය.  
 
සභොෙති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවේධන  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුාංචිතහ්වො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අභියොචක   -     ප්රදීප් කමල් තෙතේරො 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

5 
 

තනොතිසි ලත් ෙොේශවය             -    තල්කේ, ස්වතේශ කටයුතු අමො ොාංශය 

 
තෙනීසිටීම   
අභියොචක   - ප්රදීප් කමල් තෙතේරො 
තෙොදු අධිකොරිය  - ඒ.බී.ඩබ්ලලිව්. කුමොරසිාංහ, තයෂ්ඨ අතිතේක තල්කේ, (ෙරිෙොලන) 

එන්.ඩබ්ලලිව්. ආරියරත්න, තයෂ්ඨ අතිතේක තල්කේ, (විමේශන) 
 
 
අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතව් දී උේග  වූ කොරණො: 
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදෙොේශ්වයම ෙැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරයි. 
 
2017.08.10 දිනැතිව ස්වතේශ කටයුතු තල්කේ තවනුවට තයෂ්ඨ සහකොර තල්කේ (විමේශන) එන්. 
වසන්  ආරියරත්න මහ ො විසින් ස්වතේශ කටයුතු අමො ොාංශතේ ත ොරතුරු නිලධොරී/ අතිතේක 
තල්කේ (සාංවේධන) තව  ෙහ  ෙරිදි දන්වො ඇ .  

1. ෙරීක්ෂණ කටයුතු තේ වන විට ආරේභ කර නැ . 
2. ෙැමිණිල්ල 2017.06.28 දින වන විට තල්ඛනග  කර 2017.07.17 දින අතිතේක තල්කේ 

(ෙොලන හො විමේශන) තව  තයොමුකර ඇ . 
3. නැ . 
4. තමම ෙැමිණිල්ලට අදොළව  ොක්ෂණ නිලධොරීන්තේ ස්ථොන මොරු නිතයෝග ලබො දී නැ . 
5. නැ . 

එතස්ම තෙොදු අධිකොරිය විසින් 2019.04.10 දිනැතිව සවිස් ර කරුණු දැක්ීමක් තකොමිෂන් සභොවට 
තයොමුකර ඇ . නමුත් 2019.04.10 දිනැති සවිස් ර කරුණු දැක්ීම හො 2017.08.29 දිනැති ලිපිතේ 
පිටෙත් අභියොචක තව  තෙොදු අධිකොරිය විසින් සන්නිතව්දනය කර නැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් 
නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 
තමිදී 2019.04.10 දිනැති සවිස් ර කරුණු දැක්ීතේ ලිපිය හො 2017.08.29 දිනැති ලිපිය ඒවොතයි 
මුල්පිටෙත් හො සසඳො ස  පිටෙත් තලස සහතික කර අභියොචක තව  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ ලබො 
තදන ලදි. 
 
තකතස් නමුත් අභියොචක විසින් කරුණු දක්වන්තන් අභියොචකට ලබොදුන් ත ොරතුරු පිළිග  තනොහැකි 
ස  ොවයක් තනොමැති ත ොරතුරු බවයි. එතස්ම ෙන  යටතත් නියමි  කොල සීමොවන්ට අනුකූලව 
ක්රියො තනොකිරීම ම  අදොළ නිලධොරීන්ට එතරිව  මන් නීතිමය ක්රියොමොේග ගැනීමට බලොතෙොතරොත්තු 
වන බවද අභියොචක සඳහන් කර සිටින ලදි. 
 
තමිදී තකොමිෂන් සභොව විසින් අභියොචක තව  අවධොරණය කර සිටිතේ තෙොදු අධිකොරිය විසින් 
ලබොදුන් ත ොරතුරු  මන් හට පිළිග  තනොහැකි වන්තන් නේ තකොමිෂන් සභොතව් තීරණයට එතරිව 

අභියොචක හට ෙනතත් 34(1) වගන්තිතේ ප්රතිෙොදන ප්රකොරව ඉදිරි ක්රියොමොේග ග  හැකි බවයි.  
 
තමිදී තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කර සිටිතේ ෙනතත් 39(4) වගන්තිය ප්රකොරව ෙන  යටතත් 
අෙරොධ නඩු ෙැවරීමක් තකොමිෂන් සභොව විසින් ආරේභ කළ යුතු වන්තන් 39(1)(අ) සිට (උ) දක්වො වන 
අවස්ථො යටතත් වන අ ර තමිදී නේකළ නිලධොරියො ප්රතිචොර තනොදැක්ීමක් තේ නොන්වි ව වැරදි 

සහග ව, අසේූේණව තහෝ නිවැරදි තනොවන ත ොරතුරු සැෙයීමක් සිදුකර තනොමැති බැවින් 39(4) 
යටතත් අෙරොධ නඩුවක් ආරේභ කළ තනොහැකි බවයි. 
 
එතස්ම අදොළ නිලධොරීන් නිසි කොල සීමොව අනුව කටයුතු කිරීමට අතෙොතහොසත්ීම සේබන්ධව 

තකොමිෂන් සභොවට ග හැකි ක්රියොමොේගය වන්තන් ෙනතත් 38 වගන්තිතේ සඳහන් ෙරිදි විතශ්ෂතයන්ම 
තමම අභියොචනයට අදොළව ෙනතත් 38(1)(ආ)(ii) වගන්තිය යටතත් කටයුතු කිරීම බවයි.  
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ෙනතත් 38(1)(ආ)(ii) වගන්තිය ෙහ  ෙරිදී තව්; 
යේ නේ කළ නිලධරයකු විසින් සි ොම ොම -… 31 (3) වගන්තිය යටතත් නිශ්චි ව දක්වො ඇති 
කොලසීමොව ඇතුළ , සිදුකරන ලද අභියොචනයක් පිළිබඳ තීරණයක් ලබො දීමට කිසිදු සොධොරණ 
තහ්තුවක් තනොමැතිව ෙැහැර හැරීම සිදුකරනු ලබන අවස්ථොවක දී, ... තකොමිෂන් සභොව විසින් 
එම කරුණ පිළිබඳව නිසි විනය බලධරයොතේ දැන ගැනීම සඳහො ඉදිරිෙත් කළ යුතු ය. 

 
 
නිතයෝගය:  

 
ක්රියොවලිතේ දීේඝ ප්රමොදයකින් ෙසුව වුවද අභියොචක විසින් අයදුේකරන ලද අදොළ ත ොරතුරු තෙොදු 
අධිකොරිය විසින් අභියොචනො විභොගතේදී තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ ලබොතදන ලදි. 
 
ඒ අනුව නේකළ නිලධොරියො විසින් අභියොචනයට ප්රතිචොර දැක්ීමට සැලකිය යුතු තලස ප්රමොදී ඇති 
බව තසොයොගැනීතමන්, ෙනතත් 31(2) හො (3) වගන්තීන් උල්ලාංඝණය ී ඇති බවත් ඒ අනුව, එකී 
උල්ලාංඝණය කිරීම තෙොදු අධිකොරිතේ/විනය අධිකොරිතේ අවධොනයට තයොමුකරන අ ර උක්  කී 
උල්ලාංඝණය සේබන්ධතයන් සහ විතශ්ෂතයන්ම ත ොරතුරු ඉල්ීේ හො අභියොචනො සඳහො ප්රතිචොර 
දැක්ීතේදී ෙන  මඟින් නියම කර ඇති කොල ෙරොසයන් තුළ කටයුතු කිරීම ෙැහැර හැරීම වැලැක්ීම 
සඳහො සහතික ීමට ගනු ලැබූ පියවර ෙනතත් 38(2) වගන්තිය මඟින් දක්වො ඇති ආකොරයට මොසයක 
කොලයක් ඇතුළ  තකොමිෂන් සභොවට දැන්විය යුතුය. 
 
තකතස්තව ත්, තකොමිසම ඉදිරිතේ ඇති කරුණු ම , ෙනතත් 39(1)(අ) වගන්තිය උල්ලාංඝණය වන 
ආකොරයට ත ොරතුරු සැෙයීම සි ොම ො අවිර කරනු ලබන තහෝ තේ නොන්වි ව වැරදි සහග , 
අසේූේණ තහෝ නිවැරදි තනොවන ත ොරතුරු සැෙයීමක් තෙොදු අධිකොරිය විසින් සිදුකර තනොමැති බවටද 
තීරණය කර සිටී. 
 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අාංක 27 (ගොස්තු හො අභියොචනො කොේයය ෙටිෙොටිය, ගැසේ අාංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදෙොේශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල.  

 
***** 
 


