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ප්රදී් කකම් කතරතරරාක. කසවවතශ කකටුතතුකඅමා යාාං ය 

 

RTIC Appeal (පුශගලික ව තයන් විභාග කිරීම)/ 23 /2018 (2018.09.17 දින රැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභා රැසවවීතේ දී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අාංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ රනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව 

කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි 

(ගාසවතු හා අභියාචනා කාරයය රටිරාටිය), රීති අාංක 28 යටතත් රවත්වාතගන යනු ලබන කාරයය 

රටිරාටිය.  

 

සභාරති:                                   මහින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්තටෝ යයවරධන  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  .සව. ජී. පුාංචිතහේවා  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි ව් ගම  

 

අධයක්ෂෂකයනරා් ක         -ක         පියතිසවසකරණසිාංහ 

 

අභියාචක   -     ප්රදී් කකම් කතරතරරා 

තනොතිසි ලත් රාර වය             -    ත් කේ, සවවතශ කකටුතතුකඅමා යාාං ය 

 

තරනීසිටීම   

අභියාචක   - ප්රදී් කකම් කතරතරරා 

තරොදු අධිකාරිය  - ඒ බී ඩබ්ලිව් කකුමාරසිාංහ, අතිතරකකත් කේක(රරිරාලන) 

 

ත ොරතුරු ඉ් ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.07.31 

ත ොරතුරු නිලධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

2017.08.09, 2017.10.03 

නේ කළ නිලධරයා තව  අභියාචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2017.09.10 

නේ කළ නිලධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව 
තව  අභියාචනය තයොමුකළ දිනය 

2017.10.30 

 
අභියාචනයට රසුබිේ වූ කරුණු: 
 

අභියාචකක විසින්ක 2017.07.31ක දිනැතික ත ොරතුරුක ඉ් ලීමක මඟින්ක රහ ක දැක්ෂතවනක ත ොරතුරුක ඉ් ලාක

සිටිනකලදි  

 
නුවරක .ළියක දිසවත්රික්ෂක ත් කේක කාරයාලයක සේබන්ධතයන්ක මාක වනක ප්රදී් ක කම් ක තරතරරාක .වනක ලදක රැමිණිලික
සේබන්ධතයන්කගත්කක්රියාමාරගකකවතරද? 

1. තේකපිළිබඳවකනිසිකවිමර නයක්ෂකසිදුවකතිතබනවාද? 
2. .වනකලදකලිපිකහාකෆැක්ෂසවවලටකසිදුවකඇත්තත්කකුමක්ෂද? 
3. අමා යාාං කත් කේතුමාතගන්කතේකවිමර නවලටකබලර ේකසිදුවනවාද? 
4. අදාළක ාක්ෂෂණකනිලධාරීන්ටකසවථානකමාරුකලබාකදුන්තන්කකාතේකඅනුමැතිතයන්ද? 
5. තේකවිමර නකයටකගැසීමක්ෂකසිදුවකතිතබනවාද? 
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2017 08 09ක දිනැතිවක ත ොරතුරුක නිලධාරියාක ප්රතිචාරක දක්ෂවාක ඇත්තත්ක අයදුේර්රයක ලැුණණුක බවත්ක ඒක

සේබන්ධතයන්කගනුකලබනකඉදිරිකක්රියාමාරගක දිනක1්ක්ෂකතුළකඅභියාචකකතව ක දන්වනුකලබනකබවත්ය ක

නියමි කදිනක1්කකකකාලයකඉක්ෂමවීතමන්කවුවදකපිළිතුරක්ෂකතනොලැුණණුකතහයින්කඅභියාචකක2017 09 10ක

දිනැතිවක නේකළක නිලධාරියාටක අභියාචනයක්ෂක තයොඋේකරනක ලදි ක 2017 10 03ක දිනැතිවක නැවත් ක

නේකළකනිලධාරියාකඅභියාචකකතව කදන්වනකලශතශකඅදාළකත ොරතුරුකඅදාළකඅාං වලින්කලබාකගැනීමටක

හාකලිපිකත් ඛනකරරීක්ෂෂාකකරකබලාකපිළිතුරුකසැරයීමටකදිනක1්ක්ෂකතුළකඅරහසුකතහයින්කඒකසඳහාකදිනක1්ටක

අම රවක වත්කදිනක21කකකාලයක්ෂකග වනකබවයි කනමුත්කත ොරතුරුකනිලධාරියාකනියමි කකාලකසීමාවටක

අනුවක කටුතතුක කිරීමටක අතරොතහොසත්වීමක හාක නේකළක නිලධාරියාතගන්ක කිසිඳුක ප්රතිචාරයක්ෂක

තනොලැබීතමන්ක අ ෘ් තියටක රත්ක අභියාචකක 2017 10 30ක දිනැතිවක තකොමිෂන්ක සභාවටක අභියාචනයක්ෂක

තයොමුකරනකලදි      

 

අභියාචනය සලකා බලන අවසවථාතව් දී උශග  වූ කාරණා:  
 

අභියාචනාකවිභාගයකසඳහාකතදරාර වවයමකරැමිණකඇතිකබවකතකොමිෂන්කසභාවකවිසින්කනිරීක්ෂෂණයකකරයි  
අභියාචකක විසින්ක ඉ් ලාක ඇතික ත ොරතුරුක සේබන්ධතයන්ක තරොදුක අධිකාරියක විසින්ක ලබාදුන්ක පිළිතුරුක

සේබන්ධතයන්කතකොමිෂන්කසභාවකවිසින්කරහ කරරිදිකනිරීක්ෂෂණයකකරකසිටී  
1. විමර නකක්රියාත්මකකතවමින්කරවතී කනමුත්කඒකපිළිබඳවකඅභියාචකවකදැනුවත්කකරකනැ  කතරොදුක

අධිකාරිතේකනිතයෝජි යාටකඅදාළකකරුණකගැනක. රේමකවැටහීමක්ෂකතනොමැ   
2. අභියාචකකවිසින්කතයොමුකරකඇතිකසියලුකලිපිකනිසිකරරිදිකඇමිණියකුතතුය  
3. අදාළකවිමර නයන්කසාධාරණවකහාකඅරක්ෂෂරාතීවකරැවැත්වීදකයන්නකඅභියාචකටකදැනගැනීමටක

අව යය  
4.  ාක්ෂෂණක නිලධාරීන්තේක මාරුවීමක සිදුක වූක ආකාරය? තරොදුක අධිකාරියක විසින්ක .යක සිදුක වූක හාක

සිදුකළකආකාරයකපිළිබඳකපිළිතුරක්ෂකලබාකදියකුතතුමය  
5. .යකඅනව යකතලසකක් දමාකඇතිකබවකරැහැදිලිය  

 

 

නිතයෝගය: 

තරොදුක අධිකාරියක විසින්ක අයි මක රහටමක පිළිතුරුක සැරයියක ුතතුය ක මීළඟක අභියාචනාක විභාගතේදීක

තදරාර වවයමකසහභාගීකවියකුතතුය කඅභියාචකකවිසින්කතරොදුකඅධිකාරියටකතයොමුකළකලිපිකනිසිකරරිදිකඅමුණාක

සතිකතදකක්ෂකතුළකතරොදුකඅධිකාරියටකහාකතකොමිෂන්කසභාවටකතයොමුකළකුතතුය   
මීළඟකඅභියාචනාකවිභාගයක2018.10.29 දිනටකක්  බනකලදි  

 

***** 

RTIC Appeal (පුශගලික ව තයන් විභාග කිරීම)/ 23 /2018 (2018.10.29 දින රැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභා රැසවවීතේ දී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අාංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ රනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව 

කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි 

(ගාසවතු හා අභියාචනා කාරයය රටිරාටිය), රීති අාංක 28 යටතත් රවත්වාතගන යනු ලබන කාරයය 

රටිරාටිය.  

 

සභාරති:                                   මහින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්තටෝ යයවරධන  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  .සව. ජී. පුාංචිතහේවා  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි ව් ගම  

 

අධයක්ෂෂකයනරා් ක         -ක         පියතිසවසකරණසිාංහ 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 
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අභියාචක   -     ප්රදී් කකම් කතරතරරා 

තනොතිසි ලත් රාර වය             -    ත් කේ, සවවතශ කකටුතතුකඅමා යාාං ය 

 

තරනීසිටීම   

අභියාචක   - ප්රදී් කකම් කතරතරරා 

තරොදු අධිකාරිය  - රැමිණකනැ  

 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවසවථාතව් දී උශග  වූ කාරණා: 

 

අභියාචනාක විභාගයක සඳහාක අභියාචකක රැමිණක ඇ ත්ක තරොදුක අධිකාරියක රැමිණක නැතික බවක තකොමිෂන්ක

සභාවකවිසින්කනිරීක්ෂෂණයකකරකසිටී  

 

නිතයෝගය: 

තකොමිෂන්ක සභාවක විසින්ක රළමුක අභියාචනාක විභාගතේදීක අතුරුක නිතයෝගයක්ෂක ලබාක දීක ඇ  ක අභියාචනාක

විභාගයක අවසන්ක කරනුක ලැතබ් ක අවසානක නිතයෝගයක තදරාර වවයටමක සන්නිතව්දනයක කරනුක ලැතබ් ක

තකතසේතව ත්, තරොදුක අධිකාරියටක රමණක්ෂක 2019.01.07 වනදිනක තකොමිෂන්ක සභාවක ඉදිරිතේක තරනීක

සිටීමටකනිතයෝගකකරකසිටී  
 

***** 

RTIC Appeal (පුශගලික ව තයන් විභාග කිරීම)/ 23 /2018 (2019.01.07 දින රැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභා රැසවවීතේ දී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අාංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ රනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව 

කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි 

(ගාසවතු හා අභියාචනා කාරයය රටිරාටිය), රීති අාංක 28 යටතත් රවත්වාතගන යනු ලබන කාරයය 

රටිරාටිය.  

 

සභාරති:                                   මහින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්තටෝ යයවරධන  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  .සව. ජී. පුාංචිතහේවා  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි ව් ගම  

 

අධයක්ෂෂකයනරා් ක         -ක         පියතිසවසකරණසිාංහ 

 

අභියාචක   -     ප්රදී් කකම් කතරතරරා 

තනොතිසි ලත් රාර වය             -    ත් කේ, සවවතශ කකටුතතුකඅමා යාාං ය 

 

තරනීසිටීම   

අභියාචක   - රැමිණකනැ  

තරොදු අධිකාරිය  - රැමිණකසිටී  

 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවසවථාතව් දී උශග  වූ කාරණා: 

 

තරොදුකඅධිකාරියකඅභියාචනාකවිභාගයකසඳහාකරැමිණකසිටිනකබවකතකොමිෂන්කසභාවකවිසින්කනිරීක්ෂෂණයකකරක

සිටී  

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 
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තකොමිෂන්කසභාතව්කඅතුරුකනිතයෝගයකප්රකාරවකඅභියාචකකවිසින් අදාළකලිපිකනිසිතලසකඇමිණූකත් ඛනයක්ෂක

තහෝක.මක දිනකසඳහන්කකළකලිපියක්ෂකතරොදුක අධිකාරියටක වමත්කයවාකතනොමැතිකබව තරොදුක අධිකාරිතේක

කරුණුකදැක්ෂවීමකතකොමිෂන්කසභාවකවිසින්කනිරීක්ෂෂණයකකරකසිටී  

 

නිතයෝගය: 

 

ඒකඅනුවකමීළඟකඅභියාචනාකවිභාගයක2019.04.22 දිනටකක්  බනකලදි  

***** 

 

RTIC Appeal (පුශගලික ව තයන් විභාග කිරීම)/ 23 /2018 (2019.04.22 දින රැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභා රැසවවීතේ දී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අාංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ රනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව 

කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි 

(ගාසවතු හා අභියාචනා කාරයය රටිරාටිය), රීති අාංක 28 යටතත් රවත්වාතගන යනු ලබන කාරයය 

රටිරාටිය.  

 

සභාරති:                                   මහින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්තටෝ යයවරධන  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  .සව. ජී. පුාංචිතහේවා  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි ව් ගම  

 

අභියාචක   -     ප්රදී් කකම් කතරතරරා 

තනොතිසි ලත් රාර වය             -    ත් කේ, සවවතශ කකටුතතුකඅමා යාාං ය 

 

තරනීසිටීම   

අභියාචක   - රැමිණකනැ  

තරොදු අධිකාරිය  - රැමිණකනැ  

 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවසවථාතව් දී උශග  වූ කාරණා: 

 

තරොදුක අධිකාරියක 2019.04.22ක දිනැතිවක අභියාචකක ෆැක්ෂසවක රණිවිඩයක්ෂක තයොමුකරමින්ක තකොමිෂන්ක

සභාවටකදන්වාකඇත්තත්කරතේකඋශග වකඇතික ත්වයකම කඇඳිරිකනීතියකහාකඅතනකුත්කතසේවාවන්තේකඇතික

ප්ර වනක ම ක අදක දිනක අභියාචනාක විභාගයටක සහභාගීක වියක තනොහැකික බවත්ක අභියාචනාක විභාගයක සඳහාක

තවනත්කදිනයක්ෂකලබාකතදනකතලසත්ය  

 

මීළඟකඅභියාචනාකවිභාගයක2019.06.11 දිනටකක්  බනකලදි  

***** 

 

RTIC Appeal (පුශගලික ව තයන් විභාග කිරීම)/ 23 /2018 (2019.06.11 දින රැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභා රැසවවීතේ දී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අාංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ රනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව 

කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි 

(ගාසවතු හා අභියාචනා කාරයය රටිරාටිය), රීති අාංක 28 යටතත් රවත්වාතගන යනු ලබන කාරයය 

රටිරාටිය.  

 

සභාරති:                                   මහින්ද ගේමේපිල  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

5 
 

තකොමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්තටෝ යයවරධන  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  .සව. ජී. පුාංචිතහේවා  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි ව් ගම  

 

අභියාචක   -     ප්රදී් කකම් කතරතරරා 

තනොතිසි ලත් රාර වය             -    ත් කේ, සවවතශ කකටුතතුකඅමා යාාං ය 

 

තරනීසිටීම   

අභියාචක   - ප්රදී් කකම් කතරතරරා 

තරොදු අධිකාරිය  - ඒ බී ඩබ්ලිව් කකුමාරසිාංහ, තයයෂවඨකඅතිතරකකත් කේ, (රරිරාලන) 

.න් ඩබ්ලිව් කආරියරත්න, තයයෂවඨකඅතිතරකකත් කේ, (විමර න) 

 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවසවථාතව් දී උශග  වූ කාරණා: 

 

අභියාචනාකවිභාගයකසඳහාකතදරාර වවයමකරැමිණකඇතිකබවකතකොමිෂන්කසභාවකවිසින්කනිරීක්ෂෂණයකකරයි  
 
2017.08.10කදිනැතිවකසවවතශ කකටුතතුකත් කේකතවනුවටකතයයෂවඨකසහකාරකත් කේක(විමර න)ක.න් ක

වසන් ක ආරියරත්නක මහ ාක විසින්ක සවවතශ ක කටුතතුක අමා යාාං තේක ත ොරතුරුක නිලධාරීතක අතිතරකක

ත් කේක(සාංවරධන)කතව කරහ කරරිදිකදන්වාකඇ  ක 
1. රරීක්ෂෂණකකටුතතුකතේකවනකවිටකආරේභකකරකනැ   
2. රැමිණි් ලක 2017.06.28ක දිනක වනක විටක ත් ඛනග ක කරක 2017.07.17ක දිනක අතිතරකක ත් කේක

(රාලනකහාකවිමර න)කතව කතයොමුකරකඇ   
3. නැ   
4. තමමකරැමිණි් ලටකඅදාළවක ාක්ෂෂණකනිලධාරීන්තේකසවථානකමාරුකනිතයෝගකලබාකදීකනැ   
5. නැ   

.තසේමකතරොදුකඅධිකාරියකවිසින්ක 2019.04.10ක දිනැතිවකසවිසව රකකරුණුකදැක්ෂවීමක්ෂකතකොමිෂන්කසභාවටක

තයොමුකරකඇ  කනමුත්ක2019.04.10 දිනැතිකසවිසව රකකරුණුකදැක්ෂවීමකහාක2017.08.29 දිනැතිකලිපිතේක

පිටරත්කඅභියාචකකතව කතරොදුකඅධිකාරියකවිසින්කසන්නිතව්දනයකකරකනැතිකබවකතකොමිෂන්කසභාවකවිසින්ක

නිරීක්ෂෂණයකකරකසිටී  
 
තමහිදීක2019.04.10කදිනැතිකසවිසව රකකරුණුකදැක්ෂවීතේකලිපියකහාක2017.08.29කදිනැතිකලිපියකඒවාතයහික

මු් පිටරත්කහාකසසඳාකස යකපිටරත්කතලසකසහතිකකකරකඅභියාචකකතව කතකොමිෂන්කසභාවකඉදිරිතේකලබාක

තදනකලදි  
 
තකතසේකනමුත්කඅභියාචකකවිසින්කකරුණුකදක්ෂවන්තන්කඅභියාචකටකලබාදුන්කත ොරතුරුකපිළිග කතනොහැකික

ස ය ාවයක්ෂකතනොමැතිකත ොරතුරුකබවයි ක .තසේමක රන කයටතත්කනියමි කකාලකසීමාවන්ටකඅනුකූලවක

ක්රියාකතනොකිරීමකම කඅදාළකනිලධාරීන්ටක.තරහිවක මන්කනීතිමයකක්රියාමාරගකගැනීමටකබලාතරොතරොත්තුක

වනකබවදකඅභියාචකකසඳහන්කකරකසිටිනකලදි  
 
තමහිදීක තකොමිෂන්ක සභාවක විසින්ක අභියාචකක තව ක අවධාරණයක කරක සිටිතේක තරොදුක අධිකාරියක විසින්ක

ලබාදුන්කත ොරතුරුක මන්කහටකපිළිග කතනොහැකිකවන්තන්කනේකතකොමිෂන්කසභාතව්කතීරණයටක.තරහිවක

අභියාචකකහටකරනතත්ක34(1) වගන්තිතේකප්රතිරාදනකප්රකාරවකඉදිරිකක්රියාමාරගකග කහැකිකබවයි ක 
 
තමහිදීක තකොමිෂන්ක සභාවක අවධාරණයක කරක සිටිතේක රනතත්ක 39(්)ක වගන්තියක ප්රකාරවක රන ක යටතත්ක

අරරාධකනඩුකරැවරීමක්ෂකතකොමිෂන්කසභාවකවිසින්කආරේභකකළකුතතුකවන්තන්ක39(1)(අ)කසිටක(උ)කදක්ෂවාක

වනක අවසවථාක යටතත්ක වනක අ රක තමහිදීක නේකළක නිලධාරියාක ප්රතිචාරක තනොදැක්ෂවීමක්ෂක තත නාන්වි වක



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

6 
 

වැරදික සහග ව, අසේපූරණවක තහෝක නිවැරදික තනොවනක ත ොරතුරුක සැරයීමක්ෂක සිදුකරක තනොමැතික බැවින්ක

39(්)කයටතත්කඅරරාධකනඩුවක්ෂකආරේභකකළකතනොහැකිකබවයි  
 
.තසේමක අදාළක නිලධාරීන්ක නිසික කාලක සීමාවක අනුවක කටුතතුක කිරීමටක අතරොතහොසත්වීමක සේබන්ධවක

තකොමිෂන්කසභාවටකග හැකිකක්රියාමාරගයකවන්තන්කරනතත්ක38කවගන්තිතේකසඳහන්කරරිදිකවිත ේෂතයන්මක

තමමකඅභියාචනයටකඅදාළවකරනතත්ක38(1)(ආ)(ii)කවගන්තියකයටතත්කකටුතතුකකිරීමකබවයි   
 

රනතත්ක38(1)(ආ)(ii) වගන්තියකරහ කරරිදීකතව්; 

යේකනේකකළකනිලධරයකුකවිසින්කසි ාම ාමක -… 31 (3) වගන්තියකයටතත්කනි වචි වකදක්ෂවාක
ඇති කාලසීමාවක ඇතුළ , සිදුකරනක ලදක අභියාචනයක්ෂ පිළිබඳක තීරණයක්ෂක ලබාක දීමටක කිසිදුක
සාධාරණ තහේතුවක්ෂකතනොමැතිවකරැහැරකහැරීමකසිදුකරනුකලබන අවසවථාවකක දී, ... තකොමිෂන්ක
සභාවකවිසින්ක.මකකරුණකපිළිබඳවකනිසිකවිනයකබලධරයාතේකදැනකගැනීමකසඳහාකඉදිරිරත්කකළක
ුතතුකය  

 
 

නිතයෝගය:  

 
ක්රියාවලිතේක දීරපක ප්රමාදයකින්ක රසුවක වුවදක අභියාචකක විසින්ක අයදුේකරනක ලදක අදාළක ත ොරතුරුක තරොදුක

අධිකාරියකවිසින්කඅභියාචනාකවිභාගතේදීකතකොමිෂන්කසභාවකඉදිරිතේකලබාතදනකලදි  

 

ඒකඅනුවකනේකළකනිලධාරියාකවිසින්කඅභියාචනයටකප්රතිචාරකදැක්ෂවීමටකසැලකියකුතතුකතලසකප්රමාදවීකඇතික

බවකතසොයාගැනීතමන්, රනතත්ක 31(2) හාක (3) වගන්තීන්කඋ් ලාංපණයකවීකඇතික බවත්කඒක අනුව, .කීක

උ් ලාංපණයක කිරීමක තරොදුක අධිකාරිතේතවිනයක අධිකාරිතේක අවධානයටක තයොමුකරනක අ රක උක්ෂ ක කීක

උ් ලාංපණයක සේබන්ධතයන්ක සහක විත ේෂතයන්මක ත ොරතුරුක ඉ් ලීේක හාක අභියාචනාක සඳහාක ප්රතිචාරක

දැක්ෂවීතේදීකරන කමඟින්කනියමකකරකඇතිකකාලකරරාසයන්කතුළකකටුතතුකකිරීමකරැහැරකහැරීමකවැලැක්ෂවීමක

සඳහාකසහතිකකවීමටකගනුකලැබූකපියවරකරනතත්ක38(2) වගන්තියකමඟින්කදක්ෂවාකඇතිකආකාරයටකමාසයකක

කාලයක්ෂකඇතුළ කතකොමිෂන්කසභාවටකදැන්වියකුතතුය  

 

තකතසේතව ත්, තකොමිසමකඉදිරිතේකඇතිකකරුණුකම , රනතත්ක39(1)(අ)කවගන්තියකඋ් ලාංපණයකවනක

ආකාරයටක ත ොරතුරුක සැරයීමක සි ාම ාක අවහිරක කරනුක ලබනක තහෝක තත නාන්වි වක වැරදික සහග , 

අසේපූරණකතහෝකනිවැරදිකතනොවනකත ොරතුරුකසැරයීමක්ෂකතරොදුකඅධිකාරියකවිසින්කසිදුකරකතනොමැතිකබවටදක

තීරණයකකරකසිටී  

 

ඒකඅනුවකඅභියාචනයකමින්කඅවසන්කකරනුකලැතබ්  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අාංක 27 (ගාසවතු හා අභියාචනා කාරයය රටිරාටිය, ගැසේ අාංක 

2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදරාර වය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්.  

 
 
............................................................. 
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