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ටී.ඒ. හ ේමචන්ද්ර  එ. සේවහේශ කටයුතු අමාත්යංශය  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 71 / 2018 (2018.03.29 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝ ගය). 

 

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

කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 

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

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

හකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

හකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  
 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක   -     ටී.ඒ. හ ේමචන්ද්ර 

හනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    හල්කම්, සේවහේශ කටයුතු අමාත්යංශය 

 

හපනීසිටීම   

අභියොචක   - ටී.ඒ. හ ේමචන්ද්ර 
තපොදු අධිකොරිය  - ජී.එේ. තයොෆූසව, අතිතර්ය්ක තල්වකේ, සවවතද්ශ කටයුතු අමො යංශය 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.06.23 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2017.11.23 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2017.10.16 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2017.12.11 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් තපොදු අධිකොරිය තව  තයොමුකරන ලද ත ොරතුරු ඉල්වීතේ පිටප ක් ඉදිරිපත් කර 
තනොමැ . 2017.10.16 දින නේකළ නිළධොරියො තව  තයොමුකරන ලද අභියොචනො තපෝරමතේ අදොළ 
ත ොරතුරු ඉල්වීම පිළිබඳව සඳහන් කරන ලද විසව රය ඉල්වුේකරන ලද ත ොරතුරු ඉල්වීම තලස 
තමිදී භොවි  කරනු ලැතේ. ඒ අනුව අභියොචක පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරරිතයන් ඉල්වලො 
සිටින ලදි. 

 

2012.11.03 දිනැති  ා 2012.12.28 පැමිණිලි උපහල්ඛනගත් ූ INV/09/09/2012/20 දරණ 

පැමිණිල්ල සම්බන්ද්ධ්හයන්ද් හම් දක්වා හගන ඇති ක්රියාමාර්ග කවහර්ද? 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.10.03 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු අදොළ 
අංශවලින් ලබො ගැනීමට හො ලිපි තල්වඛන පරීක්ෂො කර බලො පිළිතුරු සැපයීම සඳහො දින 14ට අම රව 

 වත් දින 21 ක කොලයක් ග වන බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2017.10.16 

දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො පන  ප්රකොරව 
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නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2017.12.11 දිනැතිව 
තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවසේථාහේදී උේගත්ූ කාරණා: 

2018.03.28 දිනැතිව තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  තයොමුකරන ලද ලිඛි  සැළකිරීේ 
පිළිබඳව තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනය තයොමු විය.  

 

එි දක්වන පරිදි, අභියොචක විසින් සඳහන් කරනු ලබන යද්තදිතේ අරුණ ශොන්  ග්රොම නිළධොරීවරයො 
දැනට හේබන්ත ොට දිසවික්කතේ  ංගල්වල ප්රොතද්ශීය තල්වකේ තකොට්ඨොසතේ ග්රොම නිළධොරීවරතයකු 
තලස තසවවය කරන අ ර එම ග්රොම නිළධොරීවරයොට විරුද්ධව අභියොචක විසින්  ංගල්වල දිසො අධිකරණ 

නඩු අංක 16267 යටතත් සොපරොධී විශවවොසය කඩකිරීතේ කරුණක් සේබන්ධව පුද්ගලික නඩුවක් 
තගොනුකර ඇ . අභියොචක ඉල්වලො සිටින්තන් ඉහ  ග්රොම නිළධොරී සේබන්ධව ආය න සංග්රහතේ 

තදවන කොණ්ඩතේ 27:10 යටතත් අදොළ නිළධොරියොතේ වැඩ  හනේ කළ යුතු බවයි. එතසව වූවද තපොදු 
අධිකොරිතේ නිගමනය වන්තන් පවතින අධිකරණ කටයුත්  ග්රොම නිළධොරිවරයොතේ තසවවය 
අත්ිටුීමට අදොළ වරදක් තනොවන බවත් එම තීරණය සඳහො ශ්රී ලංකො ප්රයො න්ික සමොයවොදී 

යනරයතේ ආය න සංග්රහතේ තදවන කොණ්ඩතේ 76 සහ 77 පිටු හො රොයය පරිපොලන හො සවවතද්ශ 
කටයුතු අමො යංශතේ 06/2004 චක්රතල්වඛනය යන තල්වඛන පොදක කරගත් බවයි. 

 
එතසවම අභියොචක පහ  දැක්තවන ත ොරතුරුද අයදුේ කර ඇති බව නිරීක්ෂණය තේ. 

 

1. ප්රසවතු  ඉඩේවලට දී ඇති බලපත්රවල පිටපත්. 

2.  ංගල්වල මතහවසවත්රොත් අධිකරණතේ  ඔහු විසින් පවරන ලද නඩුවට නීති සහොය ලබොතදන තලස 
ඉල්වීම. 

 

නිහයෝගය: 
 
තමිදී  මූලික ත ොරතුරු ඉල්වීම සේබන්ධතයන් සවවතද්ශ කටයුතු අමො යංශතේ තල්වකේවරයො 
පිළිතුරක් යවො ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරයි. එතසවම එම ලිපිතේ පිටප ක්ද අභියොචක 
තව  ලබො තදන ලදි.   

ප්රසවතු  ඉඩේවලට දී ඇති බලපත්රවල පිටපත් සේබන්ධතයන් වැඩිදුර ලිපි තල්වඛන පරීක්ෂො කර බලො 
අභියොචක තව  පිළිතුරක් යැීම සඳහො එකඟ වන ලදි.  

 ංගල්වල මතහවසවත්රොත් අධිකරණතේ  ඔහු විසින් පවරන ලද නඩුවට නීති සහොය ලබොතදන තලස 
ඉල්වීමට ත ොරතුරු පනතත් විෂය ක්තෂවත්රය යට ට තනොවැතටන බව තකොමිෂන් සභොව තීරණය කර 
සිටී. 

ඒ අනුව අභියොචනය මින් 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 කරනු ලැතේ. 

****** 

 


