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ඒේ.එල්.ඒ්.ගුණපොල එදිරිව  ප්රොතේශිය සභොව බුලත්සිිංහල 

 

RTIC Appeal (පුේගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1245/19 (2019.08.20 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 

රැස්ීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අිංක 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 (ගොස්තු හො අභියොචන 

කොර්යය පටිපොටිය), රීති අිංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභොපති:    මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික:  තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික:  තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුිංචිතහ්වො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම     

 

අභියොචක   - ඒේ.ඒල්. ගුණපොල  

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය  - නේකළ නිලධොරි - බුලත්සිිංහල ප්රතේශිය සභොව 

 

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ ඇ . 

තපොදු අධිකොරිය  - එන්.ඒච්.ඒස්.සිල්වො -තල්කේ, බුලත්සිිංහල ප්රොතේශිය සභොව 

ඒරන්ද අජිත් තස්නොධීර -ප්රධොන කළමනොකරණ සහකොර 

ටී.ඒේ. හදතගොඩතේ - වැඩඅධිකොරී 

තේ.ආර්.සමන්මලී - සිංවර්ධන නිලධොරී 

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018-12-27 

 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2019-01-12 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2019-01-17 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019-02-11 

 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 

 

අභියොචක  2018-12-27  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
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අභියොචකතේ සතහෝදරිය වන ඒන්.ඒල්.ඒ්.ගුණවතී යන අයට අයත්තගොන්වින්, තේවමුල්ල, මත්දහතන් පිිටි ඉඩමට 

අදොලව ඉඩම වටො මයිේ වැට ඉදිරිකිරිමට 2017.11.24 වන දින කටයුතු සිංවිධොනය කළද ඒදින තමම කොර්ය 

තවනුතවන් රොයකොරිතේ තයදී සිටි තපොලිස් නිලධොරී මහ ොතේ යිංගම දුරකථනයට බුලත්සිිංහල ප්රොතේශිය තල්කේ 

මහ ො ඇමතුමේ ලබො දී ප්රකොශ කර ඇත්තත් ස්ථොනීය පරීේෂණයේ සිදු කර මොයීේ තපන්වො තදන ත ේ තමම 

කොර්ය න ර කරන තලසය. ඒකී ස්ථොනතේ පරීේෂණය වසරේ යන තුරුම තනොපැත්ීමට බලපෑ තහ්තු කවතර්ද 

බුලත්සිිංහල ප්රොතේශිය සභොතේ මහ තල්කේ විසින් අදොල ස්ථොන ීය පරිේෂණය සිදු කර ලබො දුන් විසදුේ කවතර්ද? 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2019.01.10 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ අභියොචක විසින් ඉල්ුේ කරන 

ත ොරතුරු අපැහැදිලි බැවින් ඉල්ලො සිටින ත ොරතුරු අවශෙ  ැනැත් ො මගින් පැහැදිලිව ඉල්ුේ කරන තලසය. 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් ූ බැවින් අභියොචක 2019.01.17  දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට 

අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක  2019.02.11 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.  

   

අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතේදී උේග ූ කොරණො: 

අභියොචක පැමිණ ඇ . 

තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචකට දැනටමත් ඉදිරිපත් කරන ලද පිළිතුර තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.ඒකී 

පිළිතුරු ලිපිය බුලත්සිිංහල ප්රතේශිය සභොතේ මහ තල්කේ විසින් 2019.08.06 වන දින ඉදිරිපත් කර ඇති අ ර ඒි 

සදහන් වන්තන් අ. ග.සී.142 හී කැබැලි අිංක 339 ි ඉඩම පැත්තත් මොයීම දිර්ඝ කොලය සිට පවතින  මොයීමේ වන 

බැවින් මැනුතේදී මොයීම තවනස් ී  තිබුණ ද ඒම මොයිම තවනස් කර ගැනිමට අතනේ පොර්ශවය ප්රබල විතරෝධ ොවයේ 

දේවන වන බැවින් දීමනකරුට අවශෙ නේ අධිකරණතේ සහය ලබො තගන අදොල ගැටළු විසදො ගන්නො තලසය. 

ප්රොතේශිය සභොතේ තල්කේවරයො ද ඒම සථ්ොවරතේ සිටි.  

ඒකී පිළිතුර ප්රමොණවත් බව තකොමිෂන් සභොව පිළිගනු ලබයි.  

  

නිතයෝගය: 

තපොදු අධිකොරිය ලබො දී ඇති පිළිතුර ප්රමොණවත් යැයි පිළිගැනීමට හැකි තහයින් අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් 

කරනු ලැතේ. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අිංක 27 (ගොස්තු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අිංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
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