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ඩබ්. එච්. එම්. එන්. ජී. පී. පිපිටිය එ. ඳෂාත් ඳානය පිළිබ ශ්රී ා ා තයයනය 

 

RTIC Appeal (පඳෞද්ගලි  විභාග කිරීම) 213/2017 (2018.02.27 දින ඳැලති ප ොමින් වභා රැව්වීපම්දී 
විභාග කිරීපමන් අනතුරුල අනුමය  රන ද නිපයෝගය)  
 
2016 අා  12 දරණ පයොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිලාසි ම පිළිබ ඳනපත් 32(1) ලගන්තිය ප්ර ාරල 
 රන ද නිපයෝගය වශ 2017 පයොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිලාසි ම  පිළිබ ප ොමින් වභා රීතින්හි 
(ගාව්තු වශ අභියාචන  ාර්යඳටිඳාටිය), රීති අා  28 යටපත් ඳලයලාපගන යනු බන  ාර්ය ඳටිඳාටිය. 
 
වභාඳති     -  මහින්ද ගේමේපිල  
ප ොමින් වභා වාමාජි  - තජෙෂ න නීඥ ක ෂාෂා ප පින්තට  ජරවධනධන  
ප ොමින් වභා වාමාජි  - තජෙෂ න නීඥ ක ්ස ජ . ජ පුචිහේතහාවා  
ප ොමින් වභා වාමාජි  - විනිසුරු තර හිනී වල්ගම 
 

අධයක්-ජනරාල්  - පිරතිස ස රණසිචිහ 
 
අභියාච    - ඩබ්ජ ්ච්ජ ්ේජ ්න්ජ . ජ පීජ පිලපිටිර මිර 

පනොතීසිත් ඳාර්ලය  -  නේකළ නිලධරරා ඳළාත් ඳාලනර පිළිබ ශ්රී ලචිකා තර නර 
 
පඳනීසිටීම 
අභිරාචක   - ඩබ්ජ ්ච්ජ ්ේජ ්න්ජ . ජ පීජ පිලපිටිර මිර 

තඳොදු අධිකාරිර   -  - 

  
පයොරතුරු ඉල්ලීම පගොනු  රන ද දිනය: 03.05.2017 

08.05.2017  
18.05.2017 

පයොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:   2017.05.23 

නම් ෂ නිධාරියා පලය අභියාචනය පයොමු  ෂ දිනය: 2017.05.23/2017.09.07 

නම් ෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:  2017.09.26 

RTIC ප ොමින් වභාල පලය අභියාචනය පයොමු  ෂ දිනය:  2017.10.10 

 

අභියාචනයට ඳසුබිම්වූ  රුණු: 

 

අභිරාචක 03.05.2017 දිනැති ඉල් පම මගින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදීජ 

 

1. මුලික විමධනශන නිලධාරී තරොහාන් අල්විස  මහ ා තව  තගවීේ සිදු ෂාරීතේදී ්ක් අවස ථාවකදී ඔහුට රු 

50000/= ක මුදලක් තගවීම සහා සකස  කළ වවුචධන ඳ ක් මතේ අනුමැතිරට ඉදිරිඳත් කරන ලදීජ මා 

අදාල චක්රතල්ඛ අනුව රු 30000/= කට වැඩ තගවන්තන් නේ අමා ෙචිශ තල්කේවරරාතේ අනුමැතිර 

ලබාග  යුතු බවට ්හි නිධනතේශ තකොට නැව  ගිණුේ අචිශර තව  තහ  ්ම වවුචධන ඳත් පිළිතරළ කරන 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී 
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ලද ඳරිඳාලන අචිශර තව  තරොමු කරන ලදීජ 2015 වධනෂර තුළ මා තව  ඉදිරිඳත්ව ්කී වවුචධන ඳත හි සහ 

මා සටහන් කළ නිධනතේශතරහි සහතික පිටඳත්  

 

2. 2015 වධනෂර තුලදී මුලික විමධනශන නිලධාරී තරොහාන් අල්විස  මහ ා  ම හි වත කු හමුවීමට රැයි 

ඳවසමින් තහ ධනටන් තඳතදස පිහිටි "මව්බිම පුවත්ඳත් තර නර තව  ඳළාත් ඳාලනර පිළිබ ශ්රී ලචිකා 

තර නතේ NA 9428 දරන රජතරන් රිරදුරු බණ්ඩාර මහ ා සමග තගොස  ඇ ජ ්ම ගමන පිළිබව NA 

9428 දරණ රථතේ රිරදුරු බණ්ඩාර මහ ා විසින් රථරට අදාළ ධාවන සටහන් තඳොත හි සටහන් කර 

ඇ ජ ්කී අදාළ ධාවන සටහන් තඳොත හි පිටුතවහි සහතික පිටඳ ක්  

 

අභිරාචක 08.05.2017 දිනැති ඉල් පම මගින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදීජ 

 

1. 2015 ජුනි මාසතරන් ඳසු දිනරක කාධනර මණ්ඩලර අනුම  බවා ගැනීතේ ඳටිඳාටිරට 

අන් ධනග්රහණර ෂාරීම සහා වාධන ාවක් සැකීමමට තරොදාගත් බාහිර සේඳත්දාරකරකුව ධනතසාන 

මහ ාට රු 50000 ක් තගවීමට සකසා මා තව  අනුමැතිර සහා ඉදිරිඳත් කරන ලද වවුචධන ඳ  

හා ඊට මා තරදු නිධනතේශතේ සහතික පිටඳ ක්  

 

2. තර නතේ 2015 ජුනි මාසතරන් ඳසු දිනරක කාධනර මණ්ඩලරට වැඩසටහන් කළ වවදෙ 

චමින්ද වීරසිරිවධනධන මහ ාට රු 15000/= තගවීමට සකසා මා තව  අනුමැතිර සහා ඉදිරිඳත් 

කරන ලද වවුචධන ඳත හි සහතික පිටඳ ක්  

 

3. 2015 ජුනි මාසතරන් ඳසු දිනරක තක් පී තර හණ අල්විස  මහ ාට රු 30000/= ක මුලික විමධනශන 

තවනුතවන් තගවීමට සකසා මා තව  ඉදිරිඳත් කල වවුචධන ඳ  සහ ඊට මා තරදු නිධනතේශතේ 

සහතික පිටඳ ක්  

 

4. ඳළාත් ඳාලනර පිළිබ ශ්රී ලචිකා තර නතේ 2017 වසරට අදාළ ඳාලක මණ්ඩලතේ 

සාමාජිකයින්තේ නේ සහ ලිපිනරන්  

 

5. අභිරාචක සේබන්ධ විධිමත් විනර ඳරීක්ෂන්තේ ඳැමිණිල්ල තමතහරවනු ලබන වලල්ලාවිට 

මහ ා ඳත් ෂාරීම සේබන්ධ ලිපිර ්හි සහතික පිටඳ ක්  

 

6. අභිරාචක සේබන්ධ විධිමත් විනර ඳරීක්ෂන්තේ ඳරීක්ෂණ නිලධාරී වධනණසිචිහ මහ ා ඳත්ෂාරීම 

සමබන්ධ ලිපිතේ සහතික පිටඳ ක්  

 

7. ඳරීක්ෂණ නිලධාරී වධනණසිචිහ මහ ාට අදාළ තගවීේ ප්රමාණර අනුම  කරවා ගන්නා ලද ඳාලක 

මණ්ඩල ඳත්රිකාතව් සහ ්කී ඳාලක මණ්ඩල ඳත්රිකාවට ගත් ඥ රණර සේබන්ධ සාකච්ඡා සටහන් 

වල සහතික පිටඳ ක්  

 

අභිරාචක 18.05.2017 දිනැති ඉල් පම මගින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදීජ 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී 

3 
 

1. 2015 මැයි මාසතරන් ඳසු දිනරක කාධනර මණ්ඩලර අනුම  බවා ගැනීතේ ඳටිඳාටිරට 

අන් ධනග්රහණර ෂාරීම සහා අදාළවන වාධන ාවක් සැකීමමට තරොදාගත් බාහිර සේඳත්දාරකරකුව 

ධනතසාන මහ ාට රු 50000 ක් තගවීමට සකසා මා තව  අනුමැතිර සහා ඉදිරිඳත් කරන ලද වවුචධන ඳ  

හා ඊට මා තරදු නිධනතේශතේ සහතික පිටඳ ක්  

 

2. ඉහ  I හි සහන් වවුචධන ඳ  අනුමැතිර සහා මා තව  ඳරිඳාලන අචිශතේ තගොනුවෂාන් ඉදිරිඳත් කරන 

ලද අ ර ්කී තගොනුතව් මා ඉහ  වවුචධන ඳ  සේබන්ධව මතේ නිරීක්ෂණ සටහන් තරොදන ලදීජ ්කී 

නිරීක්ෂණ සටහන් වල සහතික පිටඳ ක්  

 

3. 2015 මැයි මාසතරන් ඳසු දිනරක තර නර සේබන්ධ මුලික විමධනශන සිදුකරන ලද විමධනශන 

නිලධාරිරා ව තක් පී තර හණ අල්විස  මහ ාට රු 30000/= ක තගවීම සහා ඳරිඳාලන අචිශර විසින් 

සකසා මා තව  අනුමැතිර සහා ඉදිරිඳත් කරන ලද වවුචධන ඳත හි සහතික පිටඳ ක්  

 

4. ඉහ  III හි සහන් වවුචධනඳ ක අනුමැතිර සහා මා තව  ඉදිරිඳත් කරන ලේතේ ඳරිඳාලන අචිශතේ 

තගොනුවෂාන් වන අ ර ්කී තගොනුතව් මාතේ නිරීක්ෂණ සටහන් තරොදන ලදීජ  ්කී නිරීක්ෂණ සටහන් වල 

සහතික පිටඳ ක්  

 

5. 2015 මැයි මාසතරන් ඳසු දිනරක තර නතේ කාධනර මණ්ඩලරට වැඩසටහනක් කළ වවදෙ චමින්ද 

වීරසිරිවධනධන මහ ාට රු 15000/= තගවීම සහා ඳරිඳාලන අචිශර විසින් මා තව  අනුමැතිර සහා 

ඉදිරිඳත් කරන ලද වවුචධන ඳත හි සහතික පිටඳ ක්  

 

6. ඉහ  V හි සහන් වවුචධනඳ  අනුමැතිර සහා මා තව  ඉදිරිඳත් කරන ලේතේ ඳරිඳාලන අචිශතේ 

තගොනුවෂාන් වන අ ර ්කී තගොනුතව් මාතේ නිරීක්ෂණ සටහන් තරොදන ලදීජ ්කී නිරීක්ෂණ සටහන් වල 

සහතික පිටඳ ක්  

7. 2017.05.15 දින අභිරාචක සේබන්ධව ඳවත්වන ලද විනර ඳරීක්ෂණතේ 8 වන සැසි වාරතේදී 

ඳරීක්ෂණ නිලධාරී වධනණසිචිහ මහ ා විසින් අධෙක්ෂකවරේ අම මින් විධිමත් විනර ඳරීක්ෂණර සහා 

අවශෙ ඳහසුකේ නිසි තලස සඳරන තලස ඉල්ලමින් තදනු ලැූ  ලිපිතේ සහතික පිටඳ ක් 

 

තඳොදු අධිකාරිර විසින් 2017ජ05ජ23 දිනැති ලිපිර මගින් තමම ත ොරතුරු ලබා දීම සේබන්ධව ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාතවන් උඳතදස   ඳ ා ඇ ජ අභිරාචක 2017ජ05ජ23 

දිනැතිවම නේකළ නිලධාරිරාට අභිරාචනරක් තරොමු කර ඇ ජ ්රට පිළිතුරු තලස තඳොදු අධිකාරිර 

2017ජ05ජ31 දිනැතිව පිළිතුරු සඳරමින් තකොමිෂන් සභාතව් උඳතදස  ඳ ා ඇති බවත් උඳතදස  ලබා  

ගැනීතමන් ඳසුව පිළිතුරු සඳරන බවත් දන්වා ඇ ජ අභිරාචක 2017ජ09ජ07 දිනැතිව අභිරාචනර පිළිබව 

සිහිකැවීමක් කළ අවස ථාතව්දී තඳොදු අධිකාරිර තකොමිෂන් සභාතවන් උඳතදස  ලැබී තනොමැති බැවින් 

පිළිතුරු ලබා දිර තනොහැෂා ඳවසා සිටිතේරජ තමයින් සැහීමකට ඳත් තනොව අභිරාචක 2017ජ10ජ10 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභාවට අභිරාචනරක් තරොමු කරන ලදීජ  

 
අභියාචනය විභාග කිරීපම් අලව්ථාපේදී උද්ගයවූ  ාරණා: 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී 
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තඳොදු අධිකාරිර ඳැමිණ සිටිතේ නැ ජ තඳොදු අධිකාරිර 2018.02.26 දිනැති ලිපිර මගින් SCFR 233/2017 දරන නඩු 

කටයුත් ට සහභාගීවීමට සිදුවන බැවින් අභිරාචනා විභාගරට ඳැමිණිර තනොහැෂා බව ඳවසා සිටින ලදීජ තමම නඩුව 

අභිරාචක විසින්  තගොනු කර ඇති අඩුවක් බව අභිරාචක ඳවසා සිටිරාරජ  

තඳොදු අධිකාරිර ්ම ලිපිතරහිම සහන් කර සිටිතේ අභිරාචකට ්තරහිව ඳැවැත්තවන විනර ඳරීක්ෂනරට බලඳෑ 

හැෂා ත ොරතුරු ලබා දීමට කටයුතු තනොකරන තලසටරජ අභිරාචක ඳවසා සිටිතේ ඇර ඉල්ලා සිටින්තන් විනර 

ඳරීක්ෂණතේ අන් ධනග ර තනොව ඊට ඳරිබාහිරව කටයුතු සේබන්ධ ත ොරතුරු බවයිජ අභිරාචක ඇරතේ ත ොරතුරු 

ඉල් පේ 3 සහන් කර සිටිරාරජ  

නිපයෝගය:  

අභිරාචක ඉල්ලා සිටින ත ොරතුරු රැතගන මීළඟ විභාග ෂාරීතේ දිනර වන 2017.03.23 දිනට තකොමිෂන් සභව 

ඉදිරිතේ තඳනී සිටින තලසට නිතර ග කර සිටිමුජ 

***** 

RTIC Appeal (පඳෞද්ගලි  විභාග කිරීම) 213/2017 (2018.03.23 දින ඳැලති ප ොමින් වභා රැව්වීපම්දී 
විභාග කිරීපමන් අනතුරුල අනුමය  රන ද නිපයෝගය)  
 
2016 අා  12 දරණ පයොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිලාසි ම පිළිබ ඳනපත් 32(1) ලගන්තිය ප්ර ාරල 
 රන ද නිපයෝගය වශ 2017 පයොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිලාසි ම  පිළිබ ප ොමින් වභා රීතින්හි 
(ගාව්තු වශ අභියාචන  ාර්යඳටිඳාටිය), රීති අා  28 යටපත් ඳලයලාපගන යනු බන  ාර්ය ඳටිඳාටිය. 
 
වභාඳති     -  මහින්ද ගේමේපිල  
ප ොමින් වභා වාමාජි  - තජෙෂ න නීඥ ක ෂාෂා ප පින්තට  ජරවධනධන  
ප ොමින් වභා වාමාජි  - තජෙෂ න නීඥ ක ්ස ජ . ජ පුචිහේතහාවා  
ප ොමින් වභා වාමාජි  -  තචාධනර තසල්වි තිරුචන්ද්ර  

ප ොමින් වභා වාමාජි  - විනිසුරු තර හිනී වල්ගම 
 

අධයක්-ජනරාල්  - පිරතිස ස රණසිචිහ 
 
අභියාච    - ඩබ්ජ ්ච්ජ ්ේජ ්න්ජ . ජ පීජ පිලපිටිර මිර 

පනොතීසිත් ඳාර්ලය  - නේකළ නිලධරරා ඳළාත් ඳාලනර පිළිබ ශ්රී ලචිකා තර නර 
 
පඳනීසිටීම 
අභිරාචක   - ඩබ්ජ ්ච්ජ ්ේජ ්න්ජ . ජ පීජ පිලපිටිර මිර 

තඳොදු අධිකාරිර   -  සු. ව් සමරවීර අධෙක්ෂ ඳළාත් ඳාලනර පිළිබ ශ්රී ලචිකා 

තර නර 

 ඒ ඊ සමරරත්න ඳරිඳාලන නිලධාරී  

 

අභියාචනය විභාග කිරීපම් අලව්ථාපේදී උද්ගයවූ  ාරණා: 
අභිරාචනර අවස ථාතව්දී තඳොදු අධිකාරිර ඳවසා සිටිතේ තර නතේ ඳාලක මණ්ඩලතේ උඳතදස  ඳරිදි හා 

නඩු කටයුතු වලට අදාළ නීති උඳතදස  ම  අභිරාචකට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දීම තනොහැෂා බවරජ 

තකොමිෂන් සභාව විසින් ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරු ්ෂාන් ්ක සලකා බැ පතේදී තඳොදු අධිකාරිර විසින් 

2017.05.03 දින ත ොරතුරු ඉල් පතමහි අයි ම අචික 1 ලබා දිර හැෂා බව ඳවසා සිටින ලදීජ  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී 

5 
 

අයි ම අචික 2 ්නේ ධාවන සටහන් වල පිටඳත් ලබාදීම සේබන්ධතරන් ඳවසා සිටිතේ තමම ඳැවැත්තවන 

විනර ඳරීක්ෂණර හා සේබන්ධ කළ හැෂා බැවින් ලබා දිර තනොහැෂා බවයිජ ්විට තකොමිෂන් සභාව විනර 

ඳරීක්ෂණර කුමක් සේබන්ධතරන් සිදු කරන්තන්ද රන්න පිළිබව විමසා සිටින ලදීජ ්රට පිළිතුරු 

සඳරමින් තඳොදු අධිකාරිර ඳවසා සිටිතේ මුදල් අවභාවි රක් සේබධතරන් ඳරීක්ෂණර සිදු වන බවයිජ 

ධාවන සටහන් හා විනර ඳරීක්ෂණර අ ර ඇති සේබන්ධ ාවර කුමක්ද රන්න පිළිබව නැව ත් තඳොදු 

අධිකාරිතරන් විමසා සිටිරද ප්රමාණවත් සේබන්ද ාවරක්  අදාලත්වරක් දැක්වීමට තඳොදු  අධිකාරිර 

අතඳොතහොසත් විරජ තකොමිෂන් සභාව විසින්  ව දුරටත් අවධාරනර කර සිටිතේ ඳනතත් වෙතිතධනඛරක් ම  

ඳදනේව ත ොරතුරු ප්රතික්තෂාඳ කර සිටින අවස ථාවක තඳොදු අධිකාරිර ඉල්ලා සිටින ත ොරතුර ්ම 

වෙතිතරඛරට ඇතුලත් වන්තන් තකතසාද රන්න  හවුරු කළ යුතු බවරජ 

තඳොදු අධිකාරිර තමම අවස ථාතව්දී අභිරාචක විසින්ශ   තධනෂ නාධිකරණතේ මුලික අයිතිවාසිකේ නඩුවක් 

තගොනු කර  ඇති බැවීන්ද අභිරාච්කට ්තරහිව තඳොදු අධිකාරිර විනර ඳරීක්ෂනරක් සිදු කරමින් සිටින 

බැවින්ද  නැව   ම ඳාලක මණ්ඩලතේ උඳතදස  ලබා ගැනීමට අවසර ඉල්ලා සිටින ලදීජ තඳොදු අධිකාරිර 

ඳවසා සිටිතේ මුලික අයිතිවාසිකේ නඩුව තමම ඉල්ලා ඇති ධාවන සටහන් සේබන්ධ නිලධාරිරා 

අභිරාචකතේ ඳරීක්ෂනර නිසිතකාරතරන් සිදුතනොෂාරීම තහාතුතවන් ද ඳවරා ඇති බව ඳවසා සිටින ලදීජ 

තඳොදු අධිකාරිර ඳනතත් ෂානේ වෙතිතධනඛර ඳදනේ කරතගන ත ොරතුරු ප්රතික්තෂාඳ කරන්තන්ද රන්න 

ඳැවීමමට අතඳොතහොසත් විරජ ඳවත්නා නඩුවක් තහාතුතවන් ඳමණක් ත ොරතුරු ප්රතික්තෂාඳ ෂාරීමට ඳන  

ප්රකාරව තනොහැෂා බවද අවධාරනර කර සිටින ලදීජ 

තඳොදු අධිකාරිර 2018.05.08 දිනැති ඉල් පතමහි අචික 1, හා 2  ම සන් කතේ තනොමැති බැවින් ලබා දිර 

තනොහැෂා බව ඳවසා සිටින ලදීජ අයි ම අචික 5 සහ 6  ම සන් කතේ තිතබන්තන් නේ ලබාදීමට ්කඟ 

විරජ  

තඳොදු අධිකාරිර විසින් තමම තල්ඛන ඳවත්වාතගන රන්තන් නැත්ද රන්න විමසා සිටිරදී තඳොදු අධිකාරිර 

ඳවසා සිටිතේ රේෂාසි අක්රමික ා තහාතුතවන් තගොනු ෂාහිඳරක් අස ථානග වී ඇති බවයිජ තේ 

සේබන්ධතරන් ගනකාධිකාරවරරකු ඇතුළු නිලධාරීන් තදතදතනකුතේ වැඩ  හනේ කර ඇති බවත් ඳවසා 

සිටින ලදීජ තඳොදු අධිකාරිරට අතේම අවස ථාතව්දී ඳවසා සිටින ලේතේ ත ොරතුර  ම සන් කතේ, භාරතේ 

තහ  ඳාලනතේ තනොමැති නේ ්ර සටහන් කර ගැනීම සහා නිශ හේ ව ඳවසන තලසරජ 

2018.05.18 දිනැති ඉල් පතමහි අයි ම අචික 1, 3, සහ 5, 2018.05.08 දිනැති ත ොරතුරු ඉල් පතමහි 

අයි ම අචික 1, 2, සහ 3 ට අදාළ ත ොරතුරුම බව අභිරාචනර අවස ථාතව්දී ඳැහැදිලි විර.  

 

නිපයෝගය: 

තඳොදු අධිකාරිර විසින් 2017.05.03 දිනැති ඉල් පතමහි අචික 1 ද 2017.05.08 දිනැති ඉල් පතමහි 4,5,6, සහ 

7 ට අදාළ ත ොරතුරු ද 2017.05.18 දිනැති ඉල් පතමහි අයි ම අචික 3 සහ 4 ද ලබා දීමට ්කඟ විරජ   

තඳොදු අධිකාරිර විසින් 2017.05.03 දිනැති ඉල් පතමහි අචික 2 සේබන්ධතරන් ඳාලක මණ්ඩලර හා 

සාකච්ඡා කර තකොමිෂන් සභාව දැනුවත් කරන තලසට නිතර ග කර සිටිමුජ තඳොදු අධිකාරිර තව  

2018.05.08 දිනැති ඉල් පතමහි අචික 1, 2 සහ 3 ට අදාළ ත ොරතුරු කාධනරාලතරහි ඳවතින්තන්ද රන්න 

 හවුරු තකොට ්තසා ඳවතින්තන් නේ ලබා දීමට නිතර ග කර සිටිමුජ 

***** 

RTIC Appeal (පඳෞද්ගලි  විභාග කිරීම) 213/2017 (2018.05.15 දින ඳැලති ප ොමින් වභා රැව්වීපම්දී 
විභාග කිරීපමන් අනතුරුල අනුමය  රන ද නිපයෝගය)  
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2016 අා  12 දරණ පයොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිලාසි ම පිළිබ ඳනපත් 32(1) ලගන්තිය ප්ර ාරල 
 රන ද නිපයෝගය වශ 2017 පයොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිලාසි ම  පිළිබ ප ොමින් වභා රීතින්හි 
(ගාව්තු වශ අභියාචන  ාර්යඳටිඳාටිය), රීති අා  28 යටපත් ඳලයලාපගන යනු බන  ාර්ය ඳටිඳාටිය. 
 
වභාඳති     -  මහින්ද ගේමේපිල  
ප ොමින් වභා වාමාජි  - තජෙෂ න නීඥ ක ෂාෂා ප පින්තට  ජරවධනධන  
ප ොමින් වභා වාමාජි  - තජෙෂ න නීඥ ක ්ස ජ . ජ පුචිහේතහාවා  
ප ොමින් වභා වාමාජි  -  තචාධනර තසල්වි තිරුචන්ද්ර  

ප ොමින් වභා වාමාජි  - විනිසුරු තර හිනී වල්ගම 
 

අධයක්-ජනරාල්  - පිරතිස ස රණසිචිහ 
 
අභියාච    - ඩබ්ජ ්ච්ජ ්ේජ ්න්ජ . ජ පීජ පිලපිටිර මිර 

පනොතීසිත් ඳාර්ලය  - නේකළ නිලධරරා ඳළාත් ඳාලනර පිළිබ ශ්රී ලචිකා තර නර 
 
පඳනීසිටීම 
අභිරාචක   - ඩබ්ජ ්ච්ජ ්ේජ ්න්ජ . ජ පීජ පිලපිටිර මිර 

තඳොදු අධිකාරිර   -  සු. ව් සමරවීර අධෙක්ෂ ඳළාත් ඳාලනර පිළිබ ශ්රී ලචිකා 

තර නර 

 ඒ ඊ සමරරත්න ඳරිඳාලන නිලධාරී  

 

අභියාචනය විභාග කිරීපම් අලව්ථාපේදී උද්ගයවූ  ාරණා:  
 

තඳර විභාග ෂාරීතේදී තඳොදු අධිකාරිර 2017.05.03 දිනැති ඉල් පතමහි අයි ම අචික 1 ලබා දිර හැෂා බව 

ඳැවසුවද ්වැනි වවුචධන ඳ ක් තඳොදු අධිකාරිර සතුව තනොමැති බව ඳවසා සිටින ලදීජ  

තඳොදු අධිකාරිර 2017.05.08 දිනැති ඉල් පතමහි අයි ම අචික 1 සහ 2ට අදාළ වාධන ා  ම සන් කතේ 

තනොමැති බව ඳවසා සිටින අ ර අචික 3, 4, 5 සහ  6ට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දී ඇ ජ තඳොදු අධිකාරිර 

2017.05.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල් පතමහි අචික 1 ට අදාළ වවුචධනඳත් තගවා නැති බව ඳවසා සිටින ලදීජ  

තඳොදු අධිකාරිර 2017.05.18 දිනැති ඉල් පතමහි අචික 2, 3, 4 සහ 6 ට අදාළ ත ොරතුරු සඳරන ලදීජ තඳොදු 

අධිකාරිර 2017.05.18 දිනැති ඉල් පතමහි අචික 5ට අදාළ ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිතරහි තනොමැති බව 

ඳවසා සිටින ලදීජ  

 

නිපයෝගය: 

 

තඳොදු අධිකාරිර තව  2017.05.03 දිනැති ඉල් පතමහි අචික 2ට අදාළ ධාවන සටහන් ඳරීක්ෂා කර බැ පමට 

අභිරාචකට අවස ථාව සලසා දී, අවශෙ පිටඳත් සති තදකක් ඇතුල  ලබා දීමට කටයුතු කරන තලසට 

නිතර ග කර සිටිමුජ තඳොදු අධිකාරිර 2017.05.08 දිනැති ඉල් පතමහි අචික 7ට අදාළ වාධන ාව  ඳත්රිකාව 

අදාළ වාධන ා කාමරතරන් තසොරා බලා තනොමැති නේ ්තසා නිශ හේ ව සහන් ෂාරීමට  නිතර ග කර සිටිමුජ  

තඳොදු අධිකාරිර තව  2017.05.18 දිනැති ඉල් පතමහි අචික 7ට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දීමට කටයුතු කරන 

බවට ඳවසා සිටින ලදීජ 
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සති තදකක කාලරක් තුළ තඳොදු අධිකාරිර විසින් දීමට ්කඟවී ඇති ත ොරතුරු ලබා දීමටත් තඳොදු 

අධිකාරිර සන් කතේ ඳවතින්තන්ද නැත්ද රන්න නිශ හේ ව සහන් ෂාරීමට තනොහැෂාව ත ොරතුරු තසොරා 

බලා තිතබ් නේ ලබා දීමටත්, ්තසා තනොමැති නේ ්තසා සහන් ෂාරීමටත් තඳොදු අධිකාරිර තව  නිතර ග 

කර සිටිමුජ අභිරාචනර තමයින් අවසන් කරනු ලැතබ්ජ   

 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ 27(3) වගන්තිතේ තකොමිෂන් සභා රීඥ න්ට (ගාස තු සහ 

අභිරාචනා කාධනරරඳටිඳාටිර), අනුව තමම නිතර ගර අභිරාචනතේ ඳාධනශවකරුවන් හට ලබාදීමට 

කටයුතු කරනු ඇ ජ 

 

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ 

මහින්ද ගේමේපිල, සභාඳති 

 

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ 

තජෙෂ න නීඥ ක ෂාෂා ප පින්තට  ජරවධනධන, තකොමිෂන් සභා සාමාජික 

 

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ 

තජෙෂ න නීඥ ක ්ස ජ . ජ පුචිහේතහාවා, තකොමිෂන් සභා සාමාජික 

 

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ 

තචාධනර තසල්වි තිරුචන්ද්ර, තකොමිෂන් සභා සාමාජික  

 

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ 

විනිසුරු තර හිනී වල්ගම, තකොමිෂන් සභා සාමාජික 

***** 

 

 


