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පූජ්ය කි ලගම ධේමොලංකොර හිමි එ. කලොප අධයොපන කොර්යොලය, බත් රමුල්ල 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1410/2019 (2019.10.29 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්හි (ගොසවතු හො අභියොචන 

කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  
 
සභොපති:                                   මහින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජ්යෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජ්යවර්ධන  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජ්යෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම  
 
අධයක්ෂ ජ්නරොල් :                   වසන්  හපුආරච්චචි 
 
අභියොචක   -    පූජ්ය කි ලගම ධේමොලංකොර හිමි  
තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    නේකළ නිළධොරී, කලොප අධයොපන අධයක්ෂ,  

කලොප අධයොපන කොර්යොලය, බත් රමුල්ල 
 
තපනීසිටීම   
අභියොචක   - පූජ්ය කි ලගම ධේමොලංකොර හිමි 
තපොදු අධිකොරිය  - එච්ච.ඩබ්ලලිව්.ඩබ්ලලිව්.තක්. ඒකනොයක 

ඩී.එන්.එසව.තක්. රණසිංහ 
 
ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.02.07 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරක් නැ  

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.03.01 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරක් නැ   

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.03.25 

 
අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
අභියොචක විසින් 2019.02.07 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො 
සිටින ලදි. 
 

1. බප/ජ්ය/ කුඩොබත්ගමුව තසෝමො තදවි බොලිකො විදුහතල් ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීතමන් පසුව 
2018.11.19 රැසවීමක් පවත්වො 2018.11.25 දින ගුරු සංවර්ධන වැඩමුළුවක් පැවැත්වූ අ ර ඒ 
පිළිබඳව 2018/11/29 දින විමර්ශනයකට පැමිණ වියදේ කල මුදල නැව  තගවන තලස 
ලිපියක් එවො ඇ . ඒ පිළිබඳව පහ  ත ොරතුරු ලබො තදන්න. 

2. පැමිණිලි කතළව කවුද? පැමිණිල්ල කරන ලද්තද් දුරක නතයන්ද ලිඛි වද වොචිකවද එතසව නේ 
පැමිණිලිකරුතේ දුරකථන අංකයද ලිඛි  ලියවිලිවල පිටපත්ද විමර්ශනතේදී 
සොක්ිකරුවන්තේ සටහන් කර ගත් සොක්ි සටහන්වල පිටපත්ද මුදල් අය කර ගැනීමට තහවතු 
වූ කරුණු තමොනවද? එම තීරණයට පැමිණිතේ කුමන කරුණු ම ද? මුදල් නැව  ලබො 
තදන්තන් (රු.16000) එවන ලද ලිපිතේ ඡොයො පිටප ක්ද ලබො තදන්න. 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො පනතත් නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක 

විසින් 2019.03.01 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. නේකළ 
නිලධොරියොද පනතත් නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක 

2019.03.25 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.  
 
අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතව් දී උද්ග  වූ කොරණො: 
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර 
සිටී. 
 
තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්වො සිටිතේ අදොළ ත ොරතුරු ලිඛි ව ලබො දිය තනොහැකි බවත් එම 
ත ොරතුරු පැමිණ පරීක්ෂො කිරීමට අභියොචක සවවොමින්වහන්තසවට දන්වො ඇති බවයි. එතසවම තේ වන 
විට විමර්ශන කටයුතු අවසන්ව ඇති අ ර අදොළ මුදල් ප්රතිපූරණයට කටයුතු තයොදො ඇති බව තපොදු 
අධිකොරිය සඳහන් කර සිටී. 
 
තමහිදී අභියොචක සවවොමින්වහන්තසව කරුණු දක්වො සිටිතේ  මන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන පැමිණිලි 
විභොග කිරීම තපොදු අධිකොරිය විසින් අවසවථො ගණනොවකදීම පැහර හැර ඇති බවයි. 
 
තමහිදී තකොමිෂන් සභොව තපොදු අධිකොරියට අවධොරණය කරනුතේ ත ොරතුරු ලබොදිය තනොහැකි නේ ඒ 
පිළිබඳව පනතත් කුමන වයතිතර්කයක් යටතත්ද යන්න නිශවචි ව දැක්විය යුතු බවයි. 
 
තමහිදී තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්වො සිටිතේ අදොළ ත ොරතුරු ලබොදීතමන් ත වන පොර්ශවවයකට 
අගතියක් විය හැකි බවයි. ඒ අනුව තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කතළව එතලස වුවද පනතත් ප්රතිපොදන 
ප්රකොරව අදොළ ත වන පොර්ශවතයන් ඒ පිළිබඳ ලිඛි  විමසීමක් කර කැමැත්  ලබොග  යුතු බවයි. 
තමහිදී තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්වො සිටිතේ තකොමිෂන් සභොව විසින් නිතයොර්ග කරන්තන් නේ අදොළ 
ත ොරතුරු ලබො දීම සිදුකළ හැකි බවයි. 
 
නිතයෝගය: 
 
ඒ අනුව අභියොචක සවවොමින්වහන්තසව විසින් විමසො ඇති ත ොරතුරු අයි ම සඳහො සති තදකක් ඇතුළ  
පැහැදිලිව පිළිතුරු ලබොදීමට තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කර සිටී. එතසවම එතලස පිළිතුරු 
ලබොතදන ආවරණ ලිපිතේ පිටප ක් තකොමිෂන් සභොවටද තයොමුකරන තමන් තපොදු අධිකොරියට 
නිතයෝග කර සිටී. ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල. 
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