
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

 

යු. එස් . වික්රමතිලක එ. ප්රධාන ලේකම් කාර්යාලය දකුණු පළාත 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශලයන් විභාග කිරීම)/RTIC 67/2018 (30.07.2018 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 පිළිබඳතකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:   මින්ද ගේමේපිල  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී.පංචිතහවවො  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන් 

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අධයක්ෂ-ජනරාේ:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   යු. එසව . වික්රමතිලක මහ ො 

ලනාතිසි ලත් පාර්ශවය             ප්රධොන තල්වකේ, දකුණු පළො  ප්රධොන තල්වකේ කොර්ය්යොලය 

ලපනීසිටීම     

අභියොචක   - යු. එසව . වික්රමතිලක මහ ො 

තපොදු අධිකොරිය  - ඒ.බි. ඉන්රජිත් , නිතයෝයය ප්රධොන තල්වකේ, දකුණු පළො  

    සන්ජීව තසතනවිරත්න, සහකොර ප්රධොන තල්වකේ   

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2017. 08.04 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2017.08.16 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

 

2017.08.27 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2017.09.21 

ත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවොසිකමපිළිබඳතකොමිෂන්සභොවතව අභියොචනයතයොමුකළදිනය 2017.11.30 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2017.08.04 දිනැති ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 
විශ්රොම ගැනීතමන් පසුව අභියොචක හට තවළඳ හො ආතයෝයන ප්රතිපත්ති චක්රතල්වඛ අංක 01/2013 යටතත් 
ප්රධොන තල්වකේ තුමිය විසින් අංක C/SS/1/3/1000413 සහ 2015.08.07 වන දින බලපත්ර අංක 
00411යටතත් සහනදොයි තමෝටර්ය් රථයක් ආනයනය කිරීමට ලබොදුන් බලපත්රය, අංක css/1/3/2/3/ 
(XXXVIII) සහ 2015.09.10 දිනැති ලිපිතයන් අවලංගු කිරීමට බලපෑ තහවතු සහ කරුණු. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.08.16  දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ අදොල බලපත්රය අවලංගු 

කිරීම සඳහො බලපැ තහවතු කරුණු ප්රධොන තල්වකේවරයො විසින් තවලඳ හො ආතයෝයන ප්රතිපත්ති චක්රතල්වඛ 

අංක 01/2013, තේද 01,02 යටතත් ලබො දී ඇති බවයි.  වද අධිතසවවක පදනම ම  පත්කර වැටුපක් ලබො 

දී ඇති නිලධොරීන් බලපත්රය ලබො ගැනීමට සුදුසු තනොමැති බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් 

අභියොචක 2017.08.27 දිනැතිව නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේ කළ 

නිලධරයො 2017.09.21 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ තවලඳ හො ආතයෝයන ප්රතිපත්ති චක්රතල්වඛ 

අංක 01/2013 යටතත් අභියොචක ලබොදුන් අංක C/SS/1/3/1000413 සහ 2015.08.07 වන දින බලපත්ර 

අංක 00411, 2015.09.10 දිනැති ලිපිය මගින් අවලංගු කර ඇති බවයි. එතමන්ම අභියොචනොධිකරණ නඩු 

අංක CA/(WRIT)/412/2015 මගින් අභියොචකතේ බලපත්ර ඉල්වීම නිෂවප්රභො කර ඇති බවද  ව දුරටත් 

සඳහන් කර ඇ .   

 තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2017.11.30 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.   

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාලේදී උද්ගතවූ කාරණා:  

අභියොචක විසින්  ප්රධොන තල්වකේවරයොට ඉදිරිපත් කර ඇති 2017.09.27 දිනැති ලිපිතයන් අභියොචකතේ 

බලපත්රය අවලංගු කිරීමට තහවතු සහ අභියොචකට සමොන සුදුසුකේ ඇති අතනකුත් නිලධොරීන් හට තමම 

බලපත්රය ලබො දීම පිළිබඳව තහවතු විමසො ඇ .   

තමම ලිපියට පිළිතුරු තනොලැබුණු තහයින්, අභියොචක විසින් අභියොචනො නිලධොරී හට 01.11.2017 

දිනැතිව ලිපියක් තයොමු තකොට ඇ .  

සහකොර ප්රධොන තල්වකේවරයො 2017.10.30 දිනැති ලිපිතයන් අභියොචකට 08.11.2017 දින තප.ව.10.00 ට 

කොර්ය්යොලට පැමිණ ත ොරතුරු ලබො ගන්න තලස දැනුේ දී ඇ . අභියොචක එදින කොර්ය්යොලයට පැමිණ අදොළ 

ත ොරතුරු ලබො තගන ඇති බව තපොදු අධිකොරිය ප්රකොශ කර සිටි. 

  

නිලයෝගය: 
සහකොර ප්රධොන තල්වකේවරයො 2018.07.26  දිනැති ලිපිතයන් ප්රකොශ වන පරිදි අභියොචක විසින් ඉල්වලන 

ලද ත ොරතුරු ඔහු විසින්ම කොර්ය්යොලතයන් ලබො තගන ඇ . අදොළ ත ොර රු අභියොචකට තපොදු අධිකොරිය 

විසින් ලබො දී ඇති බැවින් තමම අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 

 

 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
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