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ඒ. රාජපක්ෂ  එ  ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම) /1172/19 (2019.07.30 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 පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

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

 

සභාපති:   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක  - ඒ. රොයපක්ෂ   

ක ාතිසි ලත් පාර්ශවය - නේකළ නිලධොරි, ශ්රී ලංකොමහවැලි අධිකොරිය 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ නැ  

තපොදු අධිකොරිය  - තක්. ජී . තපතර්රො, නේකළ නිලධොරි - ශ්රී ලංකොමහවැලි අධිකොරිය    

    එච්. එේ. තක්. ආර්. තහවරත්, අධෙක්ෂක -  ශ්රී ලංකොමහවැලි අධිකොරිය  

     ඩී. තක්. ී. වියයීර, අධෙක්ෂක -  ශ්රී ලංකොමහවැලි අධිකොරිය  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.07.26 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොර තනොමැ   

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.08.31 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.10.22 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.10 

 

අභියාච යට පසුබිම්වූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2018.07.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

1. පොලන නිලධොරි ඊ. ජී. පුන්චිමහත් යො මහත්මිය, ඇඹිලිපිටිය තන්වොසික වෙොපොර 
කළමනොකරණ කොර්යොලයට රොයකොරියට වොර් ො කල දින සිට 2017-04-03 දින දක්වො 
අත්සන්  බන තේලො සටහන් යන්රය/තල්ඛන අනුව දදනිකව රොයකොරියට පැමිණි 
තවලොව සහ රොයකොරිය අවසන් කර පිට වූ තේලොවන් පිලිබඳ සහතික පිටපත්.  
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2. රොයකොරි වොර් ො කල දින සිට 2017-04-03 දින දක්වො ලබොගත් සියලුම වර්ගතේ නිවොඩු, 
රොයකොරි නිවොඩු සහ තකටි නිවොඩු ද ඇතුලත් ව නිවොඩු ඉල්ලුේපර වල සහතික පිටපත්. 

3. රොයකොරි වොර් ො කල දින සිට 2017-04-03 දින දක්වො අනුම  රොයකොරි නිවොඩු 
ඉල්ලුේපර වල සහතික පිටපත්. 

4. රොයකොරි වොර් ො කල දින සිට 2017-04-03 දින දක්වො රොයකොරි ගමන් තවනුතවන් 
ලබොගත් සංයුක්  දීමනො ඇතුලත් අනුම  ඉල්ලුේපර වල සහතික පිටපත්.  

5. රොයකොරි වොර් ො කල දින සිට 2017-04-03 දින දක්වො මහවැලි අධිකොරිතේ වොහනයක් 
භොවි ො කර ඇත්නේ එම ගමන් ඇතුලත් ධොවන සටහන් පත්රිකොවල සහතික පිටපත්. 
තමම ගමන් වලව කලොපය තුළ සහ වලව කලොපතයන් පිට ගිය ගමනද ඇතුලත් විය 
යුතුය. 

6. රොයකොරි වොර් ො කල දින සිට 2017-04-03 දින දක්වො වලව කලොපය තුළ හො වලව 
කලොපතයන් පිට රොයකොරි ඉටු කිරීමට කොර්යොලතයන් බැහැරව යොමට සටහන් කල 
බැහැරව යොතේ තල්ඛනතේ සහතික පිටපත්. 

7. දදනිකව රොයකොරියට පැමිණි තවලොව සහ රොයකොරිය අවසන් කර පිට වූ තවලොව 
අත්සන්  බන තවලො සටහන් කිරීම සේබන්ධතයන් වූ පැමිණීම හො පිටීම හො සියලුම 
වර්ගතේ නිවොඩු ලබොගැනීම හො කොර්යොලතයන් බැහැරව යොම සහ ශ්රී ලංකො මහවැලි 
අධිකොරිතේ වොහනයක් භොවි ො කිරීම සේබන්ධතයන් අනුගමනය කල යුතු උපතදසව 
ඇතුලත් ශ්රී ලංකො මහවැලි අධිකොරිය විසින් නිකුත් කර ඇති දැනට ක්රියොත්මක 
චක්රතල්ඛවල සහතික පිටපත්.  

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියොචක 2018.08.31 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධරයො 2018.10.22 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටි තීරණතයන් අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ 

තහයින් 2018.12.10 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තමම අභියොචනය මීට තපරදී අංක RTIC Appeal /184/17 නේ විභොග කිරීතේදී නිතයෝගයක් ලබොදී  

කටයතු අවසන් කර තිබූ නමුත් අභියොචක විසින් ඉල්ීේ කර තිබු ත ොරතුරු සියල්ල තපොදු අධිකොරිය 

විසින් ලබො තනොදුන් බැවින් නැව  අභියොචනය තකොට ඇති බව අනොවරණය විය. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචක විසින් ඉල්ලො තිබුණු ත ොරතුරු අතුරින් අංක 4 හැරුණු තකොට අතනකුත් 

සියළුම ත ොරතුරු ලබො දුන් බව තකොමිෂන් සභොවට දැනුේ තදන ලදී. 

මිට තපර තමම අභියොචනය විභොග කිරීතේදී නේකළ නිලධොරියො විසින් තමම ත ොරතුරු ලබො දීමට 

විරුද්ධත්වයක් තනොතපන්වූ බැවින් තමම ත ොරතුරු සියල්ල අභියොචකට ලබොතදන තලසට තකොමිෂන් 

සභොව නිතයෝග කල බවට තකොමිෂන් සභොව ප්රකොශ කල අ ර තපර නිතයෝගය තවනසව කිරීමක 

අවශෙ ොවයක් තනොමැති බවට  හවුරු කරන ලදී. 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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නිකයෝගය: 

RTIC Appeal /184/17 විභොග කිරීතේදී ලබො දුන් තීන්දුව එතලසම ක්රියොත්මක කරන තලසට තපොදු 

අධිකොරියට නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරන ලදී. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

***************** 

 


