
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ඩී.එල්.තේ. මුදුන්තකොටුව එ. ජොතික තලො රැයි මණ්ඩලය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1363 /2019 (2019.10.08 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී 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 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය. 
 

 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

 

අධෙේෂ ජනරොල් :                   වසන්  හපුආරච්චචි 

 

අභියොචක   -     ඩී.එල්.තේ. මුදුන්තකොටුව  

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, ජොතික තලො රැයි මණ්ඩලය 

    

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඩී.එල්.තේ. මුදුන්තකොටුව 

තේ.තේ.එසව. මල්වත්  

තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ තනොසිටින ලදි 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.02.08 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.02.10 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.02.27 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයේ නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.03.13 

 

අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.02.08 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි.  
 

1. 2018 ඔේත ෝබර් 1 වැනි දින සිට වැනි දින දේවො වූ කොලය තුළදී තික තලො රැයි මන්ඩලතේ ි 
කොර්යොල පරිශ්රය තුළ සිදු වූ තද්ශපොලන තහෝ පරිපොලන සිදුීේ මූලොශ්ර කරතගන කුමන තහෝ 
තචෝදනොවේ යටතත් තසවවක පිරිසේ තව  තචෝදනො තකොට 2018 තදසැේබර් මස 1 දින සිට 2018 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තදසැේබර් 31 වැනි දින යන කොලය තුළ දී පැවැති අධෙේෂක මණ්ඩල රැසවීමකදී ඔවුන් හට 
දඬුවේ කිරීමකට තහෝ වරප්රසොද අිමි කිරීමකට තීරණයේ තගන තිතේද? 

2. එතසව නේ ඒ අයතේ නොම තල්ඛනය 
3. ඔවුන්හට තචෝදනො පත්රයේ ලිඛි ව ලබො දී තිතේද? 
4. එම නොමතල්ඛනය සැකසීමට මූලොශ්ර කරගත් කොරණය 
5. ඔවුන් සේබන්ධතයන් විධිමත් විනය පරීේෂණයේ පැවැත්වූතේ ද? 
6. 2019 තපබරවොරි මොසය තුළ රූපවොිනි දිනුේ ඇදීේ වැඩසටහනට සහභොගී වන කනිෂවඨ 

කළමනොකරුවන්, කළමනොකරණ සහකොරවරුන් සහ ඉන් පහළ තශ්රවණි වල තසවවක පිරිසව එම 
තසවවතේ තයතදන දිනයන් සඳහන් විධිමත් ලිඛි  තල්ඛනයේ නියමි  දිනට ඔවුන් තව  නිකුත් 
කතළව ද? 

7. ඉහ  එක සඳහන් අධෙේෂ මණ්ඩලය තීරණය පරිදි තසවවක පිරිස තව  නගො ඇති තචෝදනොව සහ 
ඔවුන් සේබන්ධතයන් ගනු ලැබූ තීරණය ඔවුන්ට ලිඛි ව ලබො දී තිතේද? 

 
ත ොරතුරු නිලධොරීයො විසින් 2019.02.10 දිනැතිව පහ  පරිදි ප්රතිචොර දේවන ලදි. 
 

1. විනය නීති කඩ කිරීම පිලිබඳ අධෙේෂක මණ්ඩල තීරණ ක්රියොත්මක තේ. 
2. එවැනි තල්ඛනයේ තල්ඛන ග  ී තනොමැ .  
3. විනය නීති කඩ කළ පුද්ගලයන් සේබන්ධව විනයනුකුලව කටයුතු කිරීමට තීරණය කර ඇ . 
4. අංක 2 අනුව අදොළ තනොතේ.  
5. විනය නීති කඩ කළ පුද්ගලයන් සේබන්ධව විනය පරීේෂණ සිදු කිරීමට බොිර 
පරීේෂකවරතයකුට කරුණු තයොමු තකොට ඇ .  
6. නියමි  ක්රියොවලියට අනුකුලව රුපවොිනී වැඩසටහන් සහභොගී නොම තල්ඛන තපබරවොරි මස 
නිකුත් තකොට ඇ . 
7. විනය පරීේෂණතයන් පසු වැරදි කරුවන් තලස තීරණය කරනු ලබන්තන් නේ එතසව කටයුතු 
කිරීමට සිදු වනු ඇ . 
 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2019.02.27 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයේ 
තයොමුකළ අ ර නේකළ නිලධොරියො පනතත් නියමි  කොල සීමොව තුළ කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත්ීම 
ම  අභියොචක 2019.03.13 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයේ තයොමුකරන ලදි.  
    

අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේ දී උද්ග  වූ කොරණො:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිය පැමිණ නැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කර සිටී.  

අභියොචක විසින් කරුණු දේවො සිටින ලද්තද් තපොදු අධිකොරිය විසින් සපයො ඇති ත ොරතුරු සොවදෙ වන 
බවයි. ඒ අනුව ත ොරතුරු ඉල්ීතේ 2 හො 4 වන අයි මයන්ට අදොළව පිළිග  තනොහැකි සොවදෙ ත ොරතුරු 
ප්රදොනය කර ඇතිබවට අභියොචක කරුණු දේවන ලදි. එතසවම අදොළ තචෝදනො පත්රයට තහවතුව  වමත් 
තනොදන්නො බව අභියොචක විසින් සඳහන් කරන ලදි. 

තමිදී තකොමිෂන් සභොව විසින් ත ොරතුරු ඉල්ීමට අදොළව ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් ප්රදොනය කරන 
ලද ත ොරතුරු එේ එේ අයි මයන් යටතත් සළකො බලන ලද අ ර එිදී තකොමිෂන් සභොව විසින්ද 
නිරීේෂණය කරනුතේ අයි ම 2 හො 4ට අදොළව පරසවපර ොවේ අතනේ අයි මයන්ට පිළිතුරු ලබොදීම 
හරහො සිදුව ඇති බවයි. එතසවම එමඟින් 2 වන අයි මය යටතත් ඉල්ලො ඇති තල්ඛනයක පැවැත්ම පිළිබඳව 
අනුමිතිය අතනකුත් අයි මයන්ට ලබො දී ඇති පිළිතුරු මඟින් තහළිදරේ වන බව තකොමිෂන් සභොව විසින් 
නිරීේෂණය කර සිටී. තමම අනුමිතිය 4 වන අයි මයටද අදොළ වන බව තකොමිෂන් සභොව විසින් 
වැඩිදුරටත් නිරීේෂණය කර සිටී. 
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නිතයෝගය 
 
අයි ම 2 ට අදොළ ලැයිසවතුව ලබො තනොදීමට වන තහවතුව ත ොරතුරු පන  ප්රකොරව අභියොචකට දැන්විය 
යුතු බවත් අයි ම 4ට අදොළව අයි ම 2 ම  පදනේව පිළිතුරු ලබො දිය හැකි බවටත් නිතයෝග කරනු 
ලැතේ. 
 
එතසවම තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචනො විභොගය සඳහො තනොපැමිණීම පිළිබඳ නිරීේෂණය කිරීතමන් 
අනතුරුව තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කර සිටිනුතේ මීළඟ අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිතේ 
පැමිණීම අනිවොර්ය වන බවත්ය. එතසවම තකොමිෂන් සභොව විසින් නියම කරන දියනයන්ිදී තකොමිෂන් 
සභොව ඉදිරිතේ තපනී තනොසිටීම පනතත් 39(1)(ඇ) යටතත් දඬුවේ ලැබිය හැකි වරදේ වන බවටද තපොදු 
අධිකොරියට මින් දන්වනු ලැතේ.  
 
ඒ අනුව මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.11.05 දින තප.ව. 10.00 ට කල් බනු ලැතේ. 
   

 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1363 /2019 (2019.11.05 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී 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 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය. 
 

 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

 

අධෙේෂ ජනරොල් :                   වසන්  හපුආරච්චචි 

 

අභියොචක   -     ඩී.එල්.තේ. මුදුන්තකොටුව  

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, ජොතික තලො රැයි මණ්ඩලය 

    

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඩී.එල්.තේ. මුදුන්තකොටුව 

තේ.තේ.එසව. මල්වත්  

තපොදු අධිකොරිය  - ඩී.එේ.පී. ලසන්තිකො, සන්නිතේදන/ ත ොරතුරු නිලධොරී  
 
 
අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේ දී උද්ග  වූ කොරණො:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කර සිටී.  
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දේවමින් සඳහන් කර සිටිතේ අයි ම 2 යටතත් අදොළවන නිශවචි  
ලියවිල්ලේ තනොමැති බැවින් අදොළ පුද්ගලයන්තේ නේ සඳහන් තල්ඛනයේ ලබොදිය තනොහැකි බවයි. 
එතසවම, තේ සේබන්ධව පැමිණිලි කරන ලද පොර්ශවය විසින් තමම පැමිණිල්ලට අදොළ ඉදිරි ක්රියොමොර්ග 
ගැනීමට අනවශෙ බව දේවො ඇති බවද සඳහන් කර සිටින ලදි.  
 
තමිදී අභියොචක විසින් කරුණු දේවො සිටිතේ පුද්ගලයින් 26 තදතනකු අයි ම තදක යටතත් හඳුනොතගන 
ඇති බවත් එබැවින් ඒ සේබන්ධව නිශවචි  තල්ඛනයේ තපොදු අධිකොරිය සතුව පැවතිය යුතු බවයි. 
 
තමිදී තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කරන ලද්තද් 2018.12.19 දිනැති අධෙේෂ මණ්ඩල තීරණය ප්රකොරව 
පුද්ගලයින් 26 තදතනේ හඳුනොතගන ඊට අදොළව ක්රියොමොර්ග ලබොතගන ඇති බවයි. 
 
තමිදී අභියොචක විසින් කරුණු දේවො සිටින ලද්තද් අදොළ පුද්ගලයින් 26 තදනොතේ නේ සේබන්ධ යේ 
තල්ඛනයේ  මන් සතුව ඇති බවයි. 
 
නිතයෝගය: 
 
ඒ අනුව 2018.12.19 දිනැති අධෙේෂ මණ්ඩල තීරණය ප්රකොරව කැඳවන ලද පුද්ගලයින් කවුරුන්ද 
යන්නත් අයි ම තදකට අදොළව අභියොචක සතු තල්ඛනතේ නේ සඳහන් අදොළ පුද්ගලයින්තේ නේ පරීේෂො 
කර බලො  හවුරු කර අභියොචක තව  ලබොදීමට තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කර සිටී. 
 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
 

***** 
 


