
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
 

පි. එච්. ප්රේමසිරි  එ. අධිකරණ අමාත්ාාංශය 

RTIC Appeal (ප්රේඛනගත් කාර්යය පටිපාටිය)/RTIC 118/2017 (23.11.2017 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 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 19 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ප්රකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ප්රකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

ප්රකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අධ්ක්ෂ -ජනරාේ:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   - පි. එච්. තේමසිරි   

ප්රනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -තල්වකේ, අධිකරණ අමො ෙොංශය   

 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.02.20 

 
ත ොතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

 

2017.04.28 

නේ කල නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2017.05.15 

නේ කල නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2017.07.10 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2017.02.17 දිනැති ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

1. තකොළඹ දිසවික්කතේ පොදුක්ක ප්රොතේශීය තල්වකේ තකොට්ඨොශතේ  පොදුක්ක තකොට්ඨොශතේ හදිසි 
මරණ පරීක්ෂක වරතයකු තලස 2001.04.02 දිනැතිව 2001.04.16 දින සිට ක්රියොත්මක වන 
පරිදි අධිකරණ අමො ෙොංශතේ තයෙෂවඨ සහකොර තල්වකේ වරයො විසින් අභියොචක තව  එවන 
ලද ලිපිතේ සහතික පිටප ක්. 
 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
 

2. 2001.04.16 දිනතයන් පසුව අභියොචකතේ රොයකොරී කටයුතු අත්ිටුීතේ ලිපියක් අභියොචක 
තව  ඒවො ඇත්නේ එි සහතික පිටප ක්. 

 
3. අවිසවසොතේල්වල මතහවසවරොත්වරයො  විසින් අභියොචකතේ රොයකොරී කටයුතු පිළිබඳව කරන ලද 

පැමිණිල්වතල්ව සහතික පිටප ක්. 
 

4. 2012.06.11 දිනැතිව තයෙෂවඨ සහකොර තල්වකේ පොලන (වැ.බ) තක්. ඒ.ඩි. ඩි. ඩි. අරන්දර 
මහ ොතේ අත්සනින් යුතුව අභියොචක තව  එවන ලද ලිපිතේ සඳහන් අන්දමට එම විනය 
පරීක්ෂණතේ සහතික කළ සේපර්ණ වොර් ොතේ සහතික පිටප ක්. 

 
5. 2017.10.07 දිනැතිව අධිකරණ අමො ෙොංශතේ තයෙෂවඨ සහකොර තල්වකේ තක්. ඒ.ඩි. ඩි. ඩි. 

අරන්දර මහ ොතේ අත්සනින් යුතුව අභියොචක තව  එවන ලද ලිපිතේ සඳහන් පරිදි පවත්වන 
ලද විධිමත් විනය පරීක්ෂණතේ සහතික පිටප ක්.  

 
6. එම විධිමත් විනය පරීක්ෂණතේ තචෝදනො පරතේ සහතික පිටප ක්.  

 
7. අභියචකතේ හදිසි මරණ පරීක්ෂණ තකොට්ටොශය වන පොදුක්ක තකොට්ඨොශතේ වැඩ බැීම 

සඳහො පත් කරන ලද හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන් තව  යවන ලද ලිපිවල සහතික පිටපත්. 
 

8. තයෙෂවඨ සහකොර තල්වකේ තක්. ඒ.ඩි. ඩි. ඩි. අරන්දර මහ ොතේ අත්සනින් යුතුව 2015.11.04 
දිනැතිව හදිසි මරණ  නතුර වැඩ බැීම අවසන් කිරීම සහ ශීර්ෂය යටතත් පී. ඒ. 
ඩි.එන්.පන්නිපිටිය හදිසි මරණ පරීක්ෂක වරයො තව  යවන ලද ලිපිතේ සහතික පිටප ක්. 

 
9. හදිසි මරණ පරීක්ෂක වරුන්තේ තසවවො කොලය දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳව තකටුේප ක සහ ගැසට් 

පරයක සහතික පිටප ක්. 
 

ඉහ  කරුණු වලට අම රව 2017.02.20 දිනැති ලිපිය මගින් පහ  කරුණු තදක ඉල්වලො ඇ .        
 

1. පරිපොලන කටයුතු පිළිබඳ පොර්ලිතේන්තු තකොමසොරිසවවරයො අභියොචක විසින් කරන ලද ඉල්වීමක් 
අනුව එතුමො විසින් 2013.01.31 දිනැතිව අධිකරණ අමොත්යොංශය තව  එවන ලද ලිපියට පිළිතුරු 
වශතයන් එතුමොට යවන ලිපිතේ සහතික පිටප ක්. 

 
2. අභියොචක හදිසි මරණ පරීක්ෂක කටයුත් ක් තවනුතවන් හංවැල්වල තපොලිසිය තවතින් ලබො ගන්නො 

ලද තපොලිසව වොර් ොතේ සහතික පිටප ක්. 
 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.04.28 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් අංක 1, 2, 3, 8 සහ 9 අයි ම වලට අදොළ 

පිටපත් ලබො දී ඇ . අයි ම අංක 4 ට අදොළ විනය පරීක්ෂණතේ පිටපත් ලබො දීම සේබන්ධතයන් 
පරීක්ෂණ නිලධොරීන් ඔවුන්තේ කැමැත්  පළකර තනොමැති බව සඳහන් තකොට ඇ . අයි ම අංක 5 ට 

අදොළව 2017.10.07 දිනැතිව තයෙෂවඨ සහකොර තල්වකේ විසින් ලිපියක් නිකුත් කර තනොමැති බව දැනුේ දී 
ඇ . අයි ම අංක 6 ට අදොළ  තචෝදනො පත්ර ලබො දී තනොමැති බව සඳහන් තකොට ඇ . අයි ම අංක 7 ට 
පිළිතුරු සපයමින් ත ොරතුරු නිලධොරියො පවසො ඇත්තත් හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන් පත් කිරීම 
මතහවසවරොත්වරයො විසින් සිදු කර ඇති බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 

2017.05.19 දිනැතිව නේ කල නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේ කල නිලධරයො 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
 

2007.07.04 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ අයි ම අංක 1ට අදොළව අභියොචකතේ තසවවය 
අත්ිටුීම  ොවකොලික අත්ිටුීමක් බැවින් තසවවය අත්ිටුීතේ ලිපියක් නිකුත් කර තනොමැති බවයි.  

 වද අයි ම අංක 2 සහ 3 ට අදොළ පිටපත් ලබො දී ඇ . අයි ම අංක 4 සඳහො පිළිතුරු ලබො තදමින් පවසො 
ඇත්තත් අභියොචක තසවවතේ පිිටුීම සුදුසු බවට නිර්තේශ කර ඇති බැවින් තචෝදනො පර ලබො දීමක් සිදු 
කර තනොමැති බවයි. අයි ම අංක 5 ට අදොළ හදිසි මරණ පරීක්ෂක  නතුතර් වැඩ බැීම සඳහො මරණ 
පරීක්ෂකවරුන් පත් කිරීම මතහවසවරොත්වරයො  විසින් සිදු කර ඇති බවයි. තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක 

සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2017.07.10 දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

 
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාප්රේ දී උද්ගත් වූ කාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය 2017.11.22 දිනැතිව අභියොචකතේ අභියොචනය පිළිබඳව තකොමිෂන් සභොවට කරුණු 

දක්ීමක් සිදු කරන ලදී. ඒ අනුව අභියොචනයට සේබන්ද ත ොරතුරු ඉල්වීම සහ ඊට අදොළ පිළිතුරු ලිපි 

ඇමුණුේ ඒවො ඇ .   

 

නිප්රයෝගය: 
 

තපොදු අධිකොරිය විසින් 04.07.2017 දො මින් අභියචක තව  නිකුත් කර ඇති ලිපිතේ ඔබ විසින් විමසන ලද 

ත ොරතුරු නිකුත් කර ඇති බව තකොමිෂන් සභොවට තපනී යයි. ඒ අනුව අභියොචනො විභොගය අවසන් කරන 

ලදී.   

 

 

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

2017.02.03)  ප්තරකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
***** 


