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තේ ඩී සී පී සිරිවර්ධන එ. ප්රොතීයය තේකේ කොර්යොලය, මතුගම  

RTIC Appeal (ත ෞීගලික විභොග කිරීම)/190/2017 - 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන් හි (ගොසතතු සහ අභියොචනො කොර්යය ටි ොටිය), 

රීති අංක 28 යටතේ  වේවොතගන යනු ලබන කොර්යය ටි ොටිය - 

තමම අභියොචනො විභොගය 2018.01.18 සහ 2017.08.07 දින  ැවති තකොමිෂන් සභො රැසතීේ වල තකොටසේ 

තලස  වේවන ලදී. 

සභාපති - මහින්ද ගේමන්පිල  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තයෙෂතඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - තයෙෂතඨ නීතීඥ  එසත. ජී. පංචිතහතවො 

 ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - ආචොර්ය තසලී තිරුචන්රන්  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී වේගම   

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිසතස රණසිංහ  

අභියාච  තේ ඩී සී පී සිරිවර්ධන 

කනාතීසි ලත් පාර්ශව - නේකළ නිළධොරී, ප්රොතීයය තේකේ කොර්යොලය, මතුගම  

 

කපනීසිටීම 

අභියාච  - තේ ඩී සී පී සිරිවර්ධන 

කපාදු අධි ාරිය - ඩිනොරි ආරියරේන, සහකොර ප්රොතීයය තේකේ, මතුගම  

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය: 2017.05.29 
ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය: 2017.06.23 
නේකළ නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය: 2017.07.07 
නේකළ නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය: 2017.07.12 (අභියොචනය ලැබුණු බව 

දැන්ීම), 2017.08.08 
RTIC තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 
දිනය: 

2017.08.31 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 

අභියොචක, 2017.05.29 දින ලිපියේ මඟින්  හ  සඳහන් ත ොරතුර ඉේලො සිටින ලදී. 
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දේිණ ලංකො මොර්ග වෙො ිතිය සඳහො ඉ්ේ අේ ේ කර ගැනීතේදී වන්දි ලබො තනොදීම 
සේබන්ධතයන් ඩී එේ යයසිරි මහ ො විසින් අභියොචනොධිකරණතේ තගොනුකර ඇති නඩුව සඳහො 

මතුගම ප්රොතීයය තේකේ තහෝ රයතේ  ොර්ශවය තගොනුකර ඇති තේඛන 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.06.23 දිනැති ලිපිය මඟින් ත ොරතුරු  නතේ 5(1)(ඊ) වගන්තිය ප්රකොරව 

ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතිේතෂත  කරන ලදී. තමමඟින් සැහීමකට  ේ තනොවූ අභියොචක 2017.07.07 දිනැති 

ලිපිය මඟින් නේකළ නිලධොරී හට අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරියො 2017.08.08 

දිනැති ලිපිය මඟින් අභියොචනය ලැබුණු බව දැන්ුවද එයට පිළිතුරේ ලබො තනොඳුන් තහයින් 2017.08.31 

දින තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.  

ඉහ  සඳහන් කරුණු සහ තද ොර්ශවතේම ලිඛි  තීශන සැලකිේලට ගැනීතමන් අනතුරුව තකොමිෂන් 

සභොව 2018.01.18  වන දින තමම අභියොචනය තේඛනග  කොර්යය  ටි ොටිය අනුව විභොග කරන ලදී.  

එහිදී, ත ොදු අධිකොරිය විසින් තුන්වන  ොර්ශවයේ සේබන්ධ 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නතේ (5)(1)(ඒ) වගන්තිය යටතේ (29)(2)(ඈ) වගන්තිතේ විධිවිධොන වලට 

යටේව අභියොචක විසින් ඉේලො සිටින ලද ත ොරතුරට ප්රතේශ ීතේ අයිතිය මුේ  කර සිටීම  නතේ නීති 

සහ විධිවිධොන වලට අනුකුල බව තකොමිෂන් සභොව තීරණය කරන ලදි.  

අභියාචනා අවස්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

ත ොදු අධිකොරිය ඉේලො සිටින ලද ත ොරතුර  නතේ 5(1)(ඊ) වගන්තිය ප්රකොරව ලබො දිය තනොහැකි බවට 

තකොමිෂන් සභොව දැනුවේ කරන ලදී.  

උේ  කරුණට අදොළ නඩු විභොගය අවසන් වූ තහයින් ඉේලො සිටි ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට බොධොවේ 

තනොමැති බව අහියොචක  වසො සිටිතේය. තමයට පිළිතුරු සැ යූ ත ොදු අධිකොරිය, තමම නඩුව  වමේ 

අභියොචනොධිකරණතේ විභොග වන බවට තකොමිෂන් සභොව දැනුවේ කරන ලදී. 

නිකයෝගය: 

තකොමිෂන් සභොව, සභොව 2018.01.18 දින ගන්නො ලද තීරණය  හුරු කරමින් අභියොචක විසින් ඉේලො සිටින 

ලද ත ොරතුරට ප්රතේශ ීතේ අයිතිය මුේ  කර සිටීම  නතේ නීති සහ විධිවිධොන වලට අනුකුල බව 

නිතයෝග කරන ලදී. 

අභියොචනය තමතසත අවසන් කරන ලදී. 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ 27(3) වගන්තිතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන් ට (ගොසතතු සහ 

අභියොචනො කොර්යය ටි ොටිය), අනුව තමම නිතයෝගය අභියොචනය  ොර්ශවකරුවන් හට ලබො දීමට කටයුතු 

කරන තමන් නිතයෝග කරයි. 

**** 

............................................................. 

මහින්ද ගේමන්පිල - සභො ති  
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