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වසන්ත ආරියසිංහ  එ . රාජ්ය දැව  සිංස්ථාව 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1365/19 (2019.10.08 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  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :  තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධ්යක්ෂ-ජ්නරාල් :   ඩී.ජී.එේ.ී.හපුආරච්චචි 
 
අභියාච    - වසන්  ආරියසිංහ   
කනාතිස ලත් පාර්ශවය  - නේකළ නිලධොරි - රොයෙ දැව  සංසවථොව 
 
කපනීසටීම   
අභියොචක   - පැමිණ ඇ . 
තපොදු අධිකොරිය  -  චමිල් සමරසිංහ-අධෙක්ෂක  තයනරොල් කළමනොකරණ  
                                                  සුමුදු සමරතසවකර -කළමනොකොර සහකොර 
 
ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2019-01-16 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2019-02-01 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 2019-02-11 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය නැ . 
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019-03-10 

 
අභියාචනයට පසුබිම්වූ  රුණු: 
 
අභියොචක  2019-01-16  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

1. 2017.02.14 දිනැති අමො ෙ මණ්ඩල තීරණයට අදොළ රොයෙ පරිපොලන තල්කේතුමොතේ තපර 
සඳහන් 2017.03.01 දිනැති ලිපිතේ 2 වන තේදතේ සඳහන් ඇමුණුම අංක 1 ආකෘතිතේ ඉදිරිපත් 
කළ ප්රගති තල්ඛනතේද  

2. 2017.02.14 දිනැති අමො ෙ මණ්ඩල තීරණතේ සඳහන් සහන 2018.03.27 දිනැති අමො ෙ 
මණ්ඩල තීරණය තුළින් ලබො දී ඇති බව සඳහන් කොලය ඊට තපර එනේ 2017.02.14 දිනැති 
අමප/17/0263/724/009 දරන අමො ෙ මණ්ඩල තීරණය අවලංගු කළ යුතු තේ. නැ තහොත් අත්ිට 
විය යුතුය. ඒ බව  හවුරු කරන තල්ඛනතේ සහන පිටප ක්ද  

3. 2018.02.14 දින අමො ෙ මණ්ඩල තීරණතේ සඳහන් සහන 2018.03.27 දිනැති අමො ෙ මණ්ඩලය 
තීරණය සඳහො ආතද්ශ කිරීමට අමො ෙ මණ්ඩලය තීරණයක් තගන ඇත්නේ ඒ සඳහන් 
තල්ඛනතේ සහතික පිටප ක්ද  
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4. ඉහ  අමො ෙ මණ්ඩල තීරණ තදක ක්රියොත්මක කිරීමට සංසවථො අධෙක්ෂ මණ්ඩලය තව  ඉදිරිපත් 
කළ සංතද්ශ සහ තපර සඳහන් ආකොරයට සංතශෝධි  අමො ෙ මණ්ඩල තීරණ ක්රියොත්මක කිරීමට 
අධෙක්ෂවරුන් අනුමැතිය ඉල්ු සහ ඒ සඳහො අනුමැතිය ලත් අධෙක්ෂ මණ්ඩල තීරණවල ස ෙ 
පිටපත් 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සපයමින් දන්වො සිටිතේ කරුණු අංක 1, 
2, 3 ට අදොළ තල්ඛණ මොනව සේපත් අංශතේ තනොමැති අ ර කරුණු අංක 4 ට අදොළ ත ොරතුරු අමුණො 
ඇති බවයි. තමම පිළිතුරින් අ ෘප්තතියට පත් බැවින් අභියොචක 2019-02-11 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො 
තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො ද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර 
දැක්ීමට අප ොප ොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2019-03-10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් 
තයොමු කරන ලදී.    
 
අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතූ  ාරණා: 
 
පොර්ශව තදකම පැමිණ සිටින බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද  ර්කය වුතේ අභියොචක විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ත ොරතුරු 
ඉල්ීතමි අංක 1-3 දක්වො ත ොරතුරු ශ්රී ලංකොව පුරොම තද්ශපොලනික පලි ගැනීේ සේබන්ධ සහන ලබො 
දීමට අදොල නිර්තද්ශ ඇතුලත් 2017-02-14 දිනැති අමො ෙ මණ්ඩල තීරණය ම  පදනේ වන බවත් එකී 
අමො ෙ මණ්ඩල තීරණය සේබන්ධව රොයෙ දැව සංසවථොවට ග  යුතු තීරණයක් පිලිබදව තේ දක්වො කිසිදු 
තීරණයක් ලබො දී තනොමැති බවත් එතසවම එකී අමො ෙ මණ්ඩල තීරණය ක්රියොත්මක කිරීමට අදොලව 
තීරණයක් ද  වමත් ලබො තනොමැති බවත් ය.  
 
 වද ත ොරතුරු ඉල්ීතමි සදහන් අංක 4 සදහො දැනටමත් තපොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු සපයො ඇති 
බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 
 
නිකයෝගය: 
 
තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ පවතින ත ොරතුරු දැනටමත් අභියොචක තව  ලබො දී ඇති බැවින් 
අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
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. 
***** 


