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පී බී අයි වන්ිනොයක එ. අල්ලස ්ත ෝ දූෂණ විමර්ශන තකොමිෂන් සභොව  

RTIC Appeal (ත ෞද්ගලික විභොග කිරීම)/134/2018 - 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද ිතයෝගය ස  2017 ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන් හි (ගොස්තු ස  අභියොචනො කොර්යය ටි ොටිය), 

රීති අංක 28 යටතේ  වේවොතගන යනු ලබන කොර්යය ටි ොටිය - 

තමම අභියොචනො විභොගය 2018.07.10 දින  ැවති තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේ තකොටසක් තලස  වේවන 

ලදී. 

 

සභාපති - මහින්ද ගේමන්පිල  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස.් ජී. පංචිත ්වො 

 ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - ආචොර්ය තසලී තිරුචන්රන්  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - විිසුරු තරෝහිනී වල්ගම   

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිස් ස රණසිං   

 

අභියාච  - පී බී අයි වන්ිනොයක 

කනාතීසි ලත් පාර්ශව - නීතීඥ සුතන්ත්රො යයසිං , ිතයෝයෙ අධෙක්ෂක යනරොල්, අල්ලස් ත ෝ දූෂණ 

විමර්ශන තකොමිෂන් සභොව 

 

කපනීසිටීම 

අභියාච  - ත නී සිටිතේ නැ   

කපාදු අධි ාරිය - ත නී සිටිතේ නැ   

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය: 05.05.2017 
ත ොරතුරු ිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය: 31.07.2017 
නේකළ ිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය: 15.08.2017 
නේකළ ිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය: 19.09.2017 
RTIC තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය: 18.10.2017 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 

අභියොචක, 05.05.2017 දින ලිපියක් මඟින්     සඳ න් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

1. 2017.03.10 දිනැතිව අල්ලස් ත ෝ දූෂණ විමර්ශන තකොමිෂන් සභොව විසින් අභියොචක තව  යැවු, 

සිදු කරන ලද විමර්ශනය අනුව අනොවරණය කරගේ සියලු ත ොරතුරු 

2. සමොගම විසින් පිළිතයළ කරන ලද කූට තල්ඛන පිළිබඳ  

3. අල්ලස්  න ට අනුව කටයුතු තනොකිරීමට ත ්තු, එතමන්ම ඒ සේබන්ධතයන් කටයුතු කල  ැකි 
 නේ තමොනවොද යන්න 

31.07.2017 දිනැතිව ත ොරතුරු ිලධොරියො පිළිතුරු දක්වමින්  වසො සිටිතේ  නතේ 5(1)(උ) වගන්තිය 
ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්තෂ්  කරන බවයි. තමම පිළිතුරින් සෑහීමකට  ේ තනොවූ අභියොචක 

15.08.2017 දින නේකළ ිලධොරී  ට අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. තමම අභියොචනයට පිළිතුරු 

දක්වමින්, නේකළ ිලධොරී; 

“ තමම තගොනුවට අදොළ විමර්ශන කටයුතු ිමොීතමන් අනතුරුව අල්ලස්  නතේ කටයුතු කළ 

තනො ැකි බවට තකොමිෂන් සභොව තීරණය කරන ලද අ ර, ඒ පිළිබඳව 2017.03.10 දින දරන 

ලිපිය මඟින් තමම තකොමිෂන් සභොතේ තල්කේ විසින් ඔබ තව  දන්වො එවො ඇ . ඔබතේ ලිපි 

වලින් ඉල්ලො ඇති  රිදි එකී ත ොරතුරු අල්ලස් ත ෝ දූෂණ තකොමිෂන් සභො  නතේ ප්රති ොදන 
ප්රකොරව ලබො දිය තනො ැකි බව දන්වමි” 

යැයි පිළිතුරු ස යන ලදී. තමමඟින් සැහීමකට  ේ තනොවූ අභියොචක, 18.10.2017 දින තකොමිෂන් සභොවට 

අභියොචනයක් ඉදිරි ේ කරන ලදී.  

 

අභියාචනා අවස්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

අභියොචක ස  ත ොදු අධිකොරිය  ැමිණ සිටිතේ නැ .  

 

නිකයෝගය: 

තමම අභියොචනතේ ඉල්ලො සිටින ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට අභියොචකට  වදුරටේ අවශෙ ොවක් ඇ ත ොේ ඒ 

පිළිබඳව තකොමිෂන් සභොවට දැනුේ දීමට සති තදකක කොලයක් අභියොචකට ලබො තදනු ලැතේ.  

තමම  න  ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්තෂ්  කිරීතේදී 5 වන වගන්තිය යටතේ ත ොතුරු ලබො දීම ප්රතික්තෂ්  
කරන  දනම ත ොදු අධිකොරිය විසින් ඉ ොමේ  ැ ැදිලි තලස දැක්විය යුතු අ ර, ත ොදු අධිකොරිතේ නේකළ ිලධොරී 

විසින් 2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ  න  ප්රකොරව ස  ත ොරතුරු ිලධොරී විසින් 5(1)(උ) 

වගන්තිය ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්තෂ්  කිරීතේ  දනම  ැ ැදිලි කරමින් ලිඛි  තද්ශනයක් 

03.08.2018 ත ෝ එදිනට ප්රථම තකොමිෂන් සභොවට ලබො තදන තමන් ත ොදු අධිකොරියට තමයින් ිතයෝග කර සිටිමු.  

අභියොචනය කල්  බන ලදී. 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 21.08.2018 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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RTIC Appeal (ත ෞද්ගලික විභොග කිරීම)/134/2018 - 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද ිතයෝගය ස  2017 ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන් හි (ගොස්තු ස  අභියොචනො කොර්යය ටි ොටිය), 

රීති අංක 28 යටතේ  වේවොතගන යනු ලබන කොර්යය ටි ොටිය - 

තමම අභියොචනො විභොගය 2018.08.21 දින  ැවති තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේ තකොටසක් තලස  වේවන 

ලදී. 

සභාපති - මහින්ද ගේමන්පිල  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස.් ජී. පංචිත ්වො 

 ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - ආචොර්ය තසලී තිරුචන්රන්  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - විිසුරු තරෝහිනී වල්ගම   

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිස් ස රණසිං   

කපනීසිටීම 

අභියාච  - ත නී සිටිතේ නැ   

කපාදු අධි ාරිය - ත නී සිටිතේ නැ   

අභියාචනා අවස්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

තනොතීසි ිකුේ කිරීතමන් අනතුරුව ද අභියොචක ස  ත ොදු අධිකොරිය තදවැි දිනටේ අභියොචනො 

විභොගයට  ැමිණ සිටිතේ නැ .   

අභියොචනය කල්  බන ලදී. 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2018.10.16 

 

 

RTIC Appeal (ත ෞද්ගලික විභොග කිරීම)/134/2018 - 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද ිතයෝගය ස  2017 ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන් හි (ගොස්තු ස  අභියොචනො කොර්යය ටි ොටිය), 

රීති අංක 28 යටතේ  වේවොතගන යනු ලබන කොර්යය ටි ොටිය - 

තමම අභියොචනො විභොගය 2018.10.16 දින  ැවති තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේ තකොටසක් තලස  වේවන 

ලදී. 

සභාපති - මහින්ද ගේමන්පිල  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස.් ජී. පංචිත ්වො 

 ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - ආචොර්ය තසලී තිරුචන්රන්  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - විිසුරු තරෝහිනී වල්ගම   

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිස් ස රණසිං   

 

කපනීසිටීම 

අභියාච  - ත නී සිටිතේ නැ   

කපාදු අධි ාරිය - සේරි ම  ො, ස කොර අධෙක්ෂක - නනතික, අල්ලස් ත ෝ දූෂණ විමර්ශන තකොමිෂන් 

සභොව 

 

අභියාචනා අවස්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

තනොතීසි ිකුේ කිරීතමන් අනතුරුව ද අභියොචක ත වැි දිනටේ අභියොචනො විභොගයට  ැමිණ සිටිතේ 

නැ .   

ත ොදු අධිකොරිය තවනුතවන්  ැමිණි සේරි ම  ො, තමම අභියොචනො විභොගයට සේබන්ධව කටයුතු කරන  නීතීඥ 
සුතන්ත්රො යයසිං  ම ේමිය  ට අද දින  ැමිමටමට අ  සු බැවින් අභියොචනො විභොගයට තවනේ දිනයක් ලබො තදන 

තමන් තකොමිෂන් සභොව  මුතේ ඉල්ීමක් කර සිටිතේය.  

අභියොචනය කල්  බනු ලැතේ. 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2018.11.27 
 

RTIC Appeal (ත ෞද්ගලික විභොග කිරීම)/134/2018 - 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද ිතයෝගය ස  2017 ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන් හි (ගොස්තු ස  අභියොචනො කොර්යය ටි ොටිය), 

රීති අංක 28 යටතේ  වේවොතගන යනු ලබන කොර්යය ටි ොටිය - 

තමම අභියොචනො විභොගය 2018.11.27 දින  ැවති තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේ තකොටසක් තලස  වේවන 

ලදී. 

සභාපති - මහින්ද ගේමන්පිල  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස.් ජී. පංචිත ්වො 

 ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - ආචොර්ය තසලී තිරුචන්රන්  

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිස් ස රණසිං   



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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කපනීසිටීම 

අභියාච  - ත නී සිටිතේ නැ   

කපාදු අධි ාරිය - නීතීඥ සුතන්ත්රො යයසිං , ිතයෝයෙ අධෙක්ෂක යනරොල්, අල්ලස් ත ෝ දූෂණ විමර්ශන 

තකොමිෂන් සභොව 

 

අභියාචනා අවස්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

තනොතීසි ිකුේ කිරීතමන් අනතුරුව ද අභියොචක අභියොචනො විභොගයට  ැමිණ සිටිතේ නැ .   

ත ොදු අධිකොරිය තකොමිෂන් සභොව  මුතේ  වසො සිටිතේ ඉල්ලො සිටි ත ොරතුරු අල්ලස් ත ෝ දූෂණ තකොමිෂන් සභො 

 නතේ ප්රති ොදන ප්රකොරව ලබො දිය තනො ැකි බවයි.  

නිකයෝගය: 

තකොමිෂන් සභොතේ ක්රියො  ටි ොටියට අනුකුලව, අභියොචනතේ  ොර්ශවකරුවන් තනොතීසි ිකුේ කිරීතමන් අනතුරුව 
අභියොචනො විභොගයට ත නී සිටීමට ත ෝ ලිඛි  තද්ශන ඉදිරි ේ කිරීමට අත ොත ොසේ  ීම  නතේ 31(1)(ඇ) 

වගන්තිය ප්රකොරව වරදක් වන බවට  ොර්ශවකරුවන්ට දන්වනු ලැතේ. තමම කොලීමමවන්ට යටේ ීමට, එනේ, දින 

තුනක් අඛණ්ඩව ත නී සිටීමට  ොර්ශවකරුවන් අත ොත ොසේ වුවත ොේ, ිතයෝග ිකුේ කිරීම ඇතුළුව  නතේ 

විධිවිධොන ප්රකොරව තකොමිෂන් සභොව කටයුතු කරනු ලබන අ ර, තමතස් සිදු කරනු ලබන ිතයෝග  තද ොර්ශවතේ 
 ැමිමටම/තනො ැමිමටම සලකො බැීමකින් ත ොරව  ොර්ශවකරුවන් තව  සන්ිතේදනය කිරීමට තකොමිෂන් සභොවට 

කටයුතු කළ  ැකිය.  

ඉ තින් සඳ න් තකොමිෂන් සභො ිතයෝගයට යටේව නේකළ ිලධොරීතේ තීරණය ස්ීර කරමින් අභියොචනය 

තමතස් අවසන් කරන ලදී. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගොසත්ු  ො අභියොචනො කොර්ය ටි ොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  
ප්රකොරව තමම ිතයෝගය තද ොර්ශවය තව  සන්ිතේදනය කිරීමට ිතයෝග කර සිටිමු. 
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