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 තේ. එස්.තේ. තෙතේරො එ .අධ්යොෙන අමො යංශය 

 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1417/19 (2019.10.29 දින ෙැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැස්ීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ෙනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 
ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොස්තු හො 
අභියොචන කොේයය ෙටිෙොටිය), රීති අංක 28 යටතත් ෙවත්වොතගන යනු ලබන කොේයය ෙටිෙොටිය.   

 
සභොෙති:    මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික:  තයයෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවේධ්න  
තකොමිෂන් සභො සමොජික:  තයයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුංචිතහ්වො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 

 
අධ්යේෂ-යනරොල් :   ඩී.ජී.එේ.ී.හපුආරච්චචි 
 

 

අභියොචක   - තේ. එස්.තේ. තෙතේරො 
තනොතිසි ලත් ෙොේශවය  - නේකළ නිලධ්ොරි - අධ්යොෙන අමො යංශය 
 

තෙනීසිටීම   
අභියොචක   - ෙැමිණ ඇ . 
තෙොදු අධිකොරිය  -   පි.එේ.සලොහුදීන්  - අතිතේක තල්කේ අධ්යොෙන අමො යංශය 
                                          

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2019-03-01 

ත ොරතුරු නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය නැ . 

නේ කල නිළධ්රයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 2019-03-18 

නේ කල නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය නැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019-04-05 

 

අභියොචනයට ෙසුබිේූ කරුණු: 
 
අභියොචක  2019-03-01 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් ෙහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

1994-2014 කොලය තුල සිදුූ තද්ශෙොලන ෙලිගැනීේ සහන ලබොදීම සඳහො සේම  ූ අමො ය මණ්ඩල 
ෙත්රිකො නැව  විමේශනය කිරීමට/ සමොතලෝචනය කිරීමට ෙත්කළ 2017/08/29 සිට කටයුතු කල  
01. වයි. සී ගුණතිලක මතේ සභොෙතිත්වතයන් යුතු කමිටුතේ  
02. නීතීඥ තේ.ඩබ්.ඊ කරල්ලියද්ද මයොතේ සභොෙතිත්වතයන් යුතු කමිටුව 
03. අධ්යොෙන රොයය තල්කේ තිස්ස තහ්වොවි ොන මයොතේ සභොෙතිත්වතයන් යුතු කමිටු පිලිබඳ ත ොරතුරු හො 
නිේතද්ශ තමොනවොද යන්න පිලිබඳ සහතික කල පිටෙත්.  

 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො ෙන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අප ොප ොසත් ූ බැවින්  
අභියොචක 2019-03-18 දිනැතිව නේකළ නිලධ්රයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධ්ොරයො ද ෙන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අප ොප ොසත් ූ බැවින් අභියොචක 
2019-04-05 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.    
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අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතේදී උද්ග ූ කොරණො: 
 

ෙොේශව තදකම ෙැමිණ සිටින බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කරන ලදී. 
 
තෙොදු අධිකොරිය විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලද  ේකය වුතේ අියොචක සේබන්ධ්තයන්  වයි. සී ගුණතිලක 
මහ ොතේ  සභොෙතිත්වතයන් යුතු කමිටුව යේකිසි තහ්තුවේ ම  අවසොනය දේවො ක්රියොත්මක තනොවුණු 
බවත් එකී කමිටුතේ ඉදිරි කටයුතු කරතගනය යොම සඳහො නීතීඥ තේ.ඩබ්.ඊ කරල්ලියද්ද මයොතේ 
සභොෙතිත්වතයන් යුතු කමිටුව තව  තයොමු කල බවත් ය.  
 
තකතස් වුවද අභියොචක හට අදොළ වන්තන් නීතීඥ තේ.ඩබ්.ඊ කරල්ලියද්ද මයොතේ සභොෙතිත්වතයන් යුතු 
කමිටු වොේ ොව බවත් එකී  කමිටු වොේ ොතේ  අභියොචක හට අදොළ වන තකොටස් ෙමණේ  අද දින ලබො දීමට 
හැකියොව ෙවතින බවත්ය. 
 
 වද අධ්යොෙන රොයය තල්කේ තිසස් තහ්වොවි ොන මයොතේ සභොෙතිත්වතයන් යුතු කමිටු වොේ ොව තස්වතේ 
නියුතු නිලධ්ොරින් සේබන්ධ්තයන් ෙමණේ අදොල වන බැවින් අභියොචක සමබන්ධ්තයන් අදොල තනොවන 
බවත් තෙොදු අධිකොරිය ෙවසො සිටියි. 
 
අියොචක ෙවසො සිටිතේ   නීතීඥ තේ.ඩබ්.ඊ කරල්ලියද්ද මයොතේ සභොෙතිත්වතයන් යුතු කමිටු වොේ ොතේ  
 මොට  අදොළ වන තකොටස්  ෙමණේ  ලබො දීම සේබන්ධ්තයන්  විතරෝධ් ොවයේ තනොදේවන බවය.  වද  
අද දින තෙොදු අධිකොරිය විසින් ඉදිරිෙත් කරන ලද කරුණු අනුව අධ්යොෙන රොයය තල්කේ තිස්ස 
තහ්වොවි ොන මයොතේ සභොෙතිත්වතයන් යුතු කමිටු වොේ ොව ලබො ගැනීතේ අවශය ොවයේ  වදුරටත් 
තනොෙවතින බවය. 
 
නිතයෝගය: 
 
තෙොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් 
අවසන් කරනු ලැතබ්. 
 
 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්තු හො අභියොචනො කොේයෙටිෙොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදෙොේශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතබ්. 
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