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ඩබ්. සරත් පෙපේරා එ. ඛනිජ පෙල් සම්ෙත් සංවේධන අමාොංශය 

 

RTIC Appeal (පෙෞද්ගලික විභාග කිරීම) 323/2018 (2018.08.28 දින ෙැවති පකාමිෂන් සභා 

රැසවීපම්දී විභාග කිරීපමන් අනතුරුව අනුමෙ කරන ලද නිපයෝගය)  

 

2016 අංක 12 දරණ පොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ෙනපත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන 

ලද නිපයෝගය සහ 2017 පොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පකාමිෂන් සභා රීතින්ි (ගාසවතු සහ 

අභියාචන කාේයය ෙටිොටිය), රීති අංක 28 යටපත් ෙවෙවාපගන යනු ලබන කාේයය ෙටිොටිය. 

 
සභාෙති                 -  මහින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන් සභා සාමාජික        - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ කිෂොලී පින්තටෝ යයවර්ධන  

පකාමිෂන් සභා සාමාජික   - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ එස.් ජී. පුංචිත ්වො  

පකාමිෂන් සභා සාමාජක                - ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  

පකාමිෂන් සභා සාමාජික   - ිනිසුරු තරෝහිනී වල්වගම 

 
අධක්ෂ-ජනරාල්  - පියතිස්ස රණසිුං  
 

අභියාචක   -           ඩබ්. සරත් තෙතර්රො 

පනාතීසිලත්ොේශවය                -        උෙොලි මොරසිුං , තල්වකේ , නේකළ නිලධොරියො, , ඛනිය ත ල්ව සේෙත් 
සුංවර්ධන අමො ෙොුංශය 
 

පෙනීසිටීම 
අභියොචක   - ඩබ්. සරත් තෙතර්රො, හිටප වැඩ බලන නි.සො (මුදල්ව) , ඛනිය 
ත ල්ව සේෙත් සුංවර්ධන අමො ෙොුංශය  
තෙොදු අධිකොරිය   -          ෙැමිණ නැ   
 

පොරතුරු ඉල්ීම පගානු කරන ලද දිනය: 2018.01.10 

පොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:   2018.01.30 

නම්කළ නිලධාරියා පවෙ අභියාචනය පයාමු කළ දිනය: 2018.02.07 

නම්කළ නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:  2018.02.28 

RTIC පකාමිෂන් සභාව පවෙ අභියාචනය පයාමු කළ 

දිනය:  

2018.02.22 

 

  
අභියාචනයට ෙසුබිම්ූ කරුණු: 
 
2017.01.10 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වලීම මගින් අභියොචක 2017 යනවොරි 25 දින ලුංකො ඛනිය ත ල්ව සුංස්ථොව 
පිළිබදව ෙැවති තෙොදු වෙොෙොර කොරක සභොතේදී එවකට වැඩ බලන නි.සො. (මුදල්ව) තලස සිටි අභියොචකයොට 
එතරහිව ෙැවති ිනය ෙරීක්ෂණයට අදොළව ෙරීක්ෂණයක් රොයෙ ෙරිෙොලන අමො ෙොුංශය මගින් සිදුකරන 
තලසට නිරිතේශ තකොට ඉන් අනතුරුව සකසන ලද වොර් ොව ඛනිය ත ල්ව සේෙත් සුංවර්ධන අමො ෙොුංශය 
වන තෙොදු අධිකොරිය තව  ලැබුණු ෙසු එහි පිටෙ ක්, ඉල්වලො  ඇ .  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.01.30 දිනැති ලිපිය මගින් ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ ෙනතත් 5 වන වගන්තිතේ 
ිධිිධොන අනුව ෙරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් තනොවීම යන ත ්තුව ම  ස  ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු තෙොදු 
අධිකොරිතයහි ෙොලනතේ ත ෝ භොරතයහි තනොමැති වීතේ ත ්තුව ම  ත ොරතුරුඉල්වලීම ප්රතික්තෂ්ෙ කරන ලද 
බව අභියොචකයොට දන්වන ලදී. 
අභියොචක තමයින් සැහීමකට ෙත් තනොවූ බැින් 2018.02.07 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො තව  
අභියොචනයක් ඉදිරිෙත් කර ඇ . නේකළ නිලධොරියොතගන් නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරක් තනොලැබීම 
ත ්තුතවන් අභියොචකයො 2018.02.22 දින තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 
 
 වද, නේකළ නිලධොරියො 2018.02.28 දිනැති ලිපිය මගින් 2018.02.07 දිනැති ලිපියට පිළිතුරු වශතයන් 
අදොළ වොර් ොව තේ වන ිට තෙොදු වෙොෙොර කොරක සභොවට ඉදිරිෙත් තකොට ඇති බවත් එම වොර් ොව අනුව 
සුදුසු උෙතදස ්තෙොදු වෙොෙොර කොරක සභොව ිසින් ලබො තදනු ලබන ත ක් තමයට අදොළ ෙරීක්ෂණ තමත ක් 
අවසන් තනොවීම ත ්තුතවන් අභියොචකයොතේ ඉල්වලීම ෙරිදි අදොළ වොර් ොතේ පිටෙ ක් නිකුත් කිරීමට අෙ සු 
බව අභියොචකයොට දන්වන ලදී. 
 

අභියාචනය විභාග කිරීපම් අවසවථාපේදී උද්ගෙූ කාරණා: 

 
අභියොචක, අභියොචනය ිභොග කරන අවස්ථොතේදී ෙවසො සිටිතේ ඔහු එවකට වැඩ බලන නි.සො. (මුදල්ව) තලස 
තෙොදු අධිකොරිතේ තස්වය කල බවත්, ඔහුට එතරහිව අසොධොරණ තලස, තෙොදු අධිකොරිතේ අධෙක්ෂ 
මණ්ඩලතේද අනුමැතියකින් ත ොරව, ෙරීක්ෂණයක් ෙැවැත්වූ බවත් කරුණු දක්වන ලදී.  වද අභියොචක 
ෙවසො සිටිතේ තේ සේබන්ධතයන් එවකට සිටි ිගණකොධිෙති තුමො තෙොදු වෙොෙොර කොරක සභොවට දැන්වූ 
බවත්, තෙොදු වෙොෙොර  කොරක සභොතේ සභොෙති තුමො  අදොළ ෙරීක්ෂණය අධෙක්ෂ මණ්ඩලතේ අනුමැතියකින් 
ත ොරව සිදු වුතේ ද යන්න ිමසු බවත්, එයට පිළිතුරු වශතයන් තෙොදු අධිකොරිතේ අධෙක්ෂ මණ්ඩලය එවැනි 
අනුමැතියක් ත ොරව අදොළ ෙරීක්ෂණය සිදු කළ බවත්ය  
 
ඉක්ිතිව, ලුංකො ඛනිය ත ල්ව සුංස්ථොව පිළිබදව ෙැවති තෙොදු වෙොෙොර කොරක සභොතේදී එවකට වැඩ බලන 
නි.සො. (මුදල්ව) තලස අභියොචකයොට එතරහිව ෙැවති ිනය ෙරීක්ෂණයට අදොළව ෙරීක්ෂණයක් රොයෙ 
ෙරිෙොලන අමො ෙොුංශය මගින් සිදුකරන තලසට නිරිතේශ කරන ලදී. අභියොචක සේබන්ධතයන් රොයෙ 

ෙරිෙොලන  ො කලමනොකරණ ිමර්ශන , ෙර්තේෂණ  ො තමත යුේ අුංශතේ 1 වන ෙන්තිතේ ෙරිෙොලන 
නිලධොරිනියක් ස   වත් නිලධොරිතයක් අවුරුදු 1 1/2 කොලයක් ස්වොධීන ෙරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලද බව 

අභියොචක  වදුරටත් ෙවසන ලදී. 
 
ෙරීක්ෂණය අවසන් වී ඇත්දැයි ිමසූ ිට, අභියොචක පිළිතුරු වශතයන් වශතයන් තෙොදු වෙොෙොර පිළිබද 
කොරක සභොතේ තල්වකේ ිසින් ෙ   සඳ න් ත ොරතුරු ඇතුලත්ව ඛනිය ත ල්ව සේෙත් සුංවර්ධන 

අමො ෙොුංශතේ තල්වකේ තව  තයොමු කරන ලද 2018.03.21 දිනැති ලිපිය ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 

 ‘ඩබ්. සරත් තෙතර්රො ම  ො සේබන්ධතයන් වූ රොයෙ ෙරිෙොලන  ො කලමනොකරණ ිමර්ශන, 
ෙර්තේෂණ  ො තමත යුේ අුංශය ිසින් සිදු කරන ලද ස්වොධින ෙරීක්ෂණතේ වොර් ොතේ පිටෙ ක් තෙොදු 
වෙොෙොරකොරක සභොතේ සභොෙති තව  තයොමු කරමින්, ඒ සේබන්ධතයන් ග  යුතු ක්රියොමොර්ග පිලිබදව 
උෙතදස් ි මසො ඇ . ඒ අනුව , උක්  වොර් ොතේ නිර්තේශ අුංක 01 අනුව AGL/DIV/15/2584  ො 205.10.29 
දිනැති තචෝදනො ෙත්රයට අදොළව සිදු කර ඇති ිධිමත් ිනය ෙරීක්ෂණය සේපර්ණතයන්ම නිෂ්ප්රභො තකොට 
එම වොර් ොතේ අුංක 02 සිට 05 දක්වො ඇති අතනකුත් ක්රියොමොර්ග ගැනීම සද ො කටයුතු තයොදන තලස ඔබට 
දන්වන තමන් කොරක සභොතේ සභොෙති ගරු සුනිල්ව  දුන්තනත්ති ම  ො ිසින් මට නිතයෝග කරන ලදී.තේ 
පිලිබදව ඔබතේ ඉක්මන් ස  ිතශ්ෂ අවධොනය තයොමු තකොට සුදුසු පිරිදි කටයුතු කිරීතමන් අනතුරුව ඒ 
සේබන්ධව  කොරක සභොව තව  වොර් ො කිරීමටද කටයුතු කරන තලස ඉල්වලො සිටිමි.’ 
 
ෙරීක්ෂණය අවසන් වූ බව  වදුරටත් සනොථ කිරීම සද ො අභියොචක, එස්. ත ට්ටටිආරච්චචි , අතිතර්ක තල්වකේ 
(ෙොලන), ඛනිය ත ල්ව සේෙත් සුංවර්ධන අමො ෙොුංශය ිසින් සභොෙති ,ලුංකො ඛනිය ත ල්ව නීතිග  සුංස්ථොව 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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තව  තයොමු කරන ලද 2018.03.27 දිනැති ලිපිය තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිෙත් කරන ලදී. එම ලිපිතේ ෙ   
ත ොරතුරු ඇතුලත් වී ඇ . 
 ‘………ඒ අනුව , හිටප වැඩ බලන නිතයෝජ්ය සොමොන්යඅධිකොරී (මුදල්ව ), ඩබ්. සරත් තෙතර්රො 
ම  ො සේබන්ධතයන් රොයෙෙරිෙොලන  ො කලමනොකරණ ිමර්ශන , ෙර්තේෂණ  ො තමත යුේ අුංශය 
ිසින් සිදු කරන ලද ස්වොධින ෙරීක්ෂණතේ වොර් ොතේ පිටෙ ක් ඉදිරි කටයුතු සද ො තේ සමග එවමි.’ 
 
අභියොචක  වදුරටත් ෙවසො සිටිතේ, ලුංකො ඛනිය ත ල්ව නීතිග  සුංස්ථොව 2018.08.01 දිනැති ලිපිය මගින් 
‘සභොෙති තුමො අම න ලද ඔබතේ 2018.07.21 දිනැති ලිපිය  ො බැතේ. එම ලිපිතේ අුංක 02  ො 03 යටතත් 
ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු වලට අදොළ තල්වඛන වල ෙොලනය  ො බලය සුංස්ථොවට තනොමැති බැින්, එම 
ත ොරතුරු වලට අදොළ තල්වඛන ලබො දීමට කටයුතු කළ තනො ැකි බව,’ දන්වො සිටි බවය.  
 
අභියොචක අභියොචනය ිභොග කරන අවස්ථොතේදී ෙවසො සිටිතේ අවරුදු 2 ක කොලයක් වැටුප් රහි ව ස  
තවනත් රැකියොවක් කිරීතේ  ැකියොවක් තනොමැති  ත්වයක් යටතත් මුලික අයිතිවොසිකේ නඩුවක් ෙැවරීම 
සද ො ඊට අදොළව ඉ   වොර් ොව අවශෙ බවය. 
 

නිපයෝගය  

 
තෙොදු අධිකොරිය අභියොචනො ිභොගයට තනොෙැමිතණන ලද අ ර, තමම අභියොචනො ිභොගය 2018.08.28 දින 

ෙ.ව. 12.00 ට ෙැවැත්තවන බව 2018.07.20 දිනැති ලිපිය මගින් තෙොදු අධිකොරිය දැනුවත් කර ඇති බව 

තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනයට තයොමු ිය. 

 
තෙොදු අධිකොරිය 2018.07.25 දිනැති ලිපිය මගින් ෙ   සද න් ෙරිදි තකොමිෂන් සභොව දැනුවත් කර ඇ . 
 ‘……..ඒ අනුව නමැති ඩබ්. සරත් තෙතර්රො අභියොචක ිසින් ඉල්වලො ඇති වොර් ොව තෙොදු 
වෙොෙොරකොරක සභොවට ඉදිරිෙත් කරන ලද වොර් ොවක් බැින් අදොළ ෙරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වන ත ක් 
වොර් ොතේ පිටෙ ක් නිකුත් කිරීමට අෙ සු බව දන්වමින් නේකල නිලධොරී ිසින් 2018.02.28 දිනැතිව 
ලිපියක් යවො ඇති බවත් එහි පිටෙ ක් තේ සමග අමුණො ඇති බවත් දන්වමි. උක්  ිභොගය සේබන්ධතයන් 
ඔබ ිසින් එවන ලද ඉ   කී 2018.07.20 දිනැති ලිපිය 2018.07.24 දින තමම ලිපිය අමො ෙොුංශය තව  
ලැබී ඇති බවත් , එතස් ත යින් එහි සද න් ෙරිදි ිභොගයට දින   කට (7) තෙර ලිඛි  කරුණු ඉදිරිෙත් 
කිරීම අෙ සු බවත් , කොරුණිකව දන්වො සිටන අ ර අභියොචක ිසින් සද න් කර ඇති ෙරීක්ෂණයට අදොළ 
කටයුතු තම ක් අවසන් තනොමැති බව ද දන්වමි. එතස ්ත යින් උක්  අභියොචනතේ සද න් වොර් ොවන්හි 
පිටෙත් නිකුත් කිරීම සේබන්ධව ඔබ තකොමිෂන් සභොතේ නිතයෝග අනුව කටයුතු කරන බවද වැඩිදුරටත් 
කොරුණිකව දන්වො සිටිමි.’ 
 
2016 අුංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ෙනතත් 15 (අ) වගන්තිය යටතත් 
ෙරීක්ෂණ ෙැවැත්වීමට  ො එම ෙරීක්ෂණ සඳ ො තෙනීසිටින තලස යේ  ැනැත් කු තව  නියම කිරීමට 
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොවට බල ල ඇ . 
 
ඉ   සඳ න් අභියොචනය සඳ ො, තෙොදු අධිකොරිය, තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තෙනී සිටීමට නිකුත් කරන 
ලද තනොතීසියට අනුව, කටයුතු කිරීමට අතෙොත ොසත් වීම ත ්තුතවන්, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම 
පිළිබඳ ෙනතත් 39(1)(ඇ) වගන්තියට අනුව මත ස්  රොත්වරයකු ිසින් ෙවත්වනු ලබන ලඝු නඩු 
ිභොගයකින් ෙසු වරදකරු තකොට  රුපියල්ව ෙනස්ද සක් තනොඉක්මවන දඩ මුදලකට ත ෝ අවුරුදු තදකක 
කොලයක් තනොඉක්මවන බන්ධනොගොරග  කිරීමකට ත ෝ එම දඩය  ො බන්ධනොගොරග  කිරීම යන තදකටම 
ලක් ිය  ැකිය.  
 
ඒ අනුව තෙොදු අධිකොරිය තනොෙැමිණීම ත ්තුතවන්   කල්ව  බන ලද තමම අභියොචනය සඳ ො 2018.10.23 
දින  ෙ.ව. 12.45 ට ෙැමිණන තලසට තකොමිෂන් සභොව ිසින් නිතයෝග කරනු ලැතබ්.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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ඉ   සඳ න්  ත්ත්වයන් යටතත්, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ ෙනත හි ිධිිධොන ප්රකොරව අභියොචකට 
එතරහිව ෙවත්වන ලද ෙරීක්ෂණය අවසන් වී ඇත්දැයි   වුරු කරගැනීම සඳ ො අභියොචනය තමයින් කල්ව 
 බනු ලැතබ්. 
 
මීළඟ ිභොග වොරය: 2018.10.23 
**** 

RTIC Appeal (පේගලික වශතයන් ිභොගකිරීම)/323/2018. තමම අභියොචනො ිභොගය 2018.10.23 දින 
ෙැවති තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේ තකොටසක් තලස ෙවත්වන ලදි. 

 
සභාෙති                 -  මහින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන් සභා සාමාජික        - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ කිෂොලී පින්තටෝ යයවර්ධන  

පකාමිෂන් සභා සාමාජික   - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ එස.් ජී. පුංචිත ්වො  

පකාමිෂන් සභා සාමාජක                - ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  

පකාමිෂන් සභා සාමාජික   - ිනිසුරු තරෝහිනී වල්වගම 
 

අධක්ෂ-ජනරාල්  - පියතිස්ස රණසිුං  
 

අභියාචක   -        ඩබ්. සරත් තෙතර්රො 

පනාතීසිලත්ොේශවය                -      උෙොලි මොරසිුං , තල්වකේ , නේකළ නිලධොරියො,  
                                                       ඛනිය ත ල්ව සේෙත් සුංවර්ධන අමො ෙොුංශය 
 

පෙනීසිටීම 
අභියොචක   - ඩබ්. සරත් තෙතර්රො, හිටප වැඩ බලන නි.සො (මුදල්ව) ,  

ඛනිය ත ල්ව සේෙත් සුංවර්ධන අමො ෙොුංශය  
තෙොදු අධිකොරිය              -          ෙැමිණ නැ  
 

 

අභියාචනය විභාගකරන අවසවථාපේදී උද්ගෙ ූ කරුණු 
 
තේ වන ිට අභියොචකට එතරහිව ිනය ෙරීක්ෂණක් සිදු තනොවන බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරයි.  
 

නිපයෝගය  
 
ෙරීක්ෂණ වොර් ොතේ  ත්ත්වය පිළිබඳව නිශ්චි වම තකොමිෂන් සභොව තව  දන්වන තමන් අදොළ තෙොදු 
අධිකොරියට නිතයෝග කරන අ ර තේ වනිට තදව ොවක් අදොළ තෙොදු අධිකොරිය තකොමිෂන් සභොව  මුතේ 
ඉදිරිෙත් තනොවීම ම  අවවොද කිරීතේ ලිපියක් තෙොදු අධිකොරියට තයොමුකරන තමන් නිතයෝග කරනු ලැතබ්. 
තමම අවවොද කිරීතේ ලිපියට නිසි ප්රතිචොර තනොදක්වන්තන් නේ අදොළ තෙොදු අධිකොරිය ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ෙනතත් 39 වගන්තිතේ ප්රතිෙොදන අනුව වරදක් සිදු කරන බවට 
තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරයි. 
 
ඒ අනුව අදොළ ෙොර්ශ්වයන්ට 2018.11.27 දින ෙ.ව.3.45ට තකොමිසම ඉදිරිතේ අවසොන වශතයන් තෙනී 
සිටීමට යටත්ව අභියොචනය කල්ව  බනු ලැතබ්. 
***** 

 

RTIC Appeal (පෙෞද්ගලික විභාග කිරීම) 323/2018 (2018.11.27 දින ෙැවති පකාමිෂන් සභා 

රැසවීපම්දී විභාග කිරීපමන් අනතුරුව අනුමෙ කරන ලද නිපයෝගය)  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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2016 අංක 12 දරණ පොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ෙනපත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන 

ලද නිපයෝගය සහ 2017 පොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පකාමිෂන් සභා රීතින්ි (ගාසවතු සහ 

අභියාචන කාේයය ෙටිොටිය), රීති අංක 28 යටපත් ෙවෙවාපගන යනු ලබන කාේයය ෙටිොටිය. 

 
සභාෙති                 -  මහින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන් සභා සාමාජික        - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ කිෂොලී පින්තටෝ යයවර්ධන  

පකාමිෂන් සභා සාමාජික   - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ එස.් ජී. පුංචිත ්වො  

පකාමිෂන් සභා සාමාජික   - ිනිසුරු තරෝහිනී වල්වගම 

 
අධක්ෂ-ජනරාල්  - පියතිස්ස රණසිුං  
 

අභියාචක   -           ඩබ්. සරත් තෙතර්රො 

පනාතීසිලත්ොේශවය                -        උෙොලි මොරසිුං , තල්වකේ , නේකළ නිලධොරියො, , ඛනිය ත ල්ව සේෙත් 
සුංවර්ධන අමො ෙොුංශය 
 

පෙනීසිටීම 
අභියොචක   - ඩබ්. සරත් තෙතර්රො, හිටප වැඩ බලන නි.සො (මුදල්ව) , ඛනිය 
ත ල්ව සේෙත් සුංවර්ධන අමො ෙොුංශය  

තෙොදු අධිකොරිය                -   ඒ. එල්ව. තක්. එේ. එේ. පී. බණ්ඩොර, ස කොර තල්වකේ (ෙොලන) 

 

 

අභියාචනය විභාගකරන අවසවථාපේදී උද්ගෙ ූ කරුණු: 

 
අභියොචක ිසින් ඉල්වලො සිටින ලද වොර් ොව ලබො තනොදීමට ත ්තු  ව දුරටත් ිමසො සිටියදී තෙොදු අධිකොරිය 
තවනුතවන් කරුණු දක්වමින් ෙැමිණ සිටි නිලධොරියො ිසින් ෙවසො සිටිතේ 2017 වර්ෂතේ COPE කමිටුව 
ිසින්, රොයෙ ෙරිෙොලන අමො ෙුංශතේ නිලධොරීන්තේද ස භොගීත්වතයන් ස්වොධීන ෙරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට 
නිතයෝග තකොට සිටි අ ර එය තෙොදු අධිකොරිය ිසින් සේබන්ධීකරණය කරමින් සිටියදී අභියොචක තමම 
ත ොරතුරු ඉල්වලීම සිදු කළ බවයි. එම අවස්ථොතේදී තමම වොර් ොව COPE කමිටුව තව  ෙවො ලබො දී තනොමැති 
බැින් තෙොදු අධිකොරිතයහි තල්වකේ තුමො ිසින් තේ සේබන්ධතයන් COPE කමිටුතවන් උෙතදස් ෙ ො සිටින 
ලදී. ඉන්ෙසුව COPE කමිටුව නිර්තේශ සහි ව නිතයෝගයක් නිකුත් කරන ලද අ ර ඒ අනුව 
අමො ෙොුංශතයන් ිසින් ද නිතයෝගයක් ලබො තදන ලදී.  
 
අභියොචක තමම කරුනුන් නිවැරදි තනොවන බව ෙවසමින්  COPE තල්වකේ තුමො ිසින් ලිපියක් ලද ෙසුව 
අමො ෙුංශතේ තල්වකේ තව  ලිපියක් තයොමුකළ බව ෙවසො සිටින ලදී. අභියොචක ෙවසො සිටිතේ තේශෙොලන 
ෙත්වීමකින් ෙැමිණි ඛණිය ත ල්ව සුංස්ථොතේ හිටප සභොෙතිවරයො ඔහුට අවශෙ ෙරිදි වුංචො දුෂණ සිදු කිරීමට 
අභියොචක ස භොගී වීමට ිරුේධ වූ බැින්, අසොධොරණ තලස ඔහුට ිරුේධව ෙැමිණිලි කරමින් අභියොචකට 
ිරුේධව දිගින් දිගටම කටයුතු කරමින් වැරදි තචෝදනො තගන ආ බවයි.  එම සභොෙතිවරයො සේබන්ධතයන් 
අල්වලස්  ො දුෂණ තකොමිෂන් සභොතේ තේ වන ිට ිමර්ශන තගන යන අ ර ඒ ත ්තුතවන් ඔහුව ඉවත් කර 
ඇති බවයි. COPE කමිටුව ිසින් අභියොචකට ිරුේධව නිකුත් කරන ලද වොර් ොව නිෂ්ප්රභො තකොට නව 
ිමර්ශනයක් සිදු කරන තලසට සුංස්ථොවට නිතයෝග කළ බව ද ෙවසො සිටින ලදී.  මො ිසින් ඉල්වලො සිටින 
වොර් ොව නීති කෘතියකට යොමට ත ෝ ඉදිරි පියවර ගැනීම සඳ ො වැදගත් වන බව ද ෙවසො සිටින ලදී.  

 

නිපයෝගය:  

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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අභියොචක ඉල්වලො සිටින ත ොරතුරු ෙනතත් 5 (1) වගන්තිතේ කිසිදු වෙතිතර්ඛයකට අදොළ වන අයුරින් තෙොදු 
අධිකොරිය කරුණු දක්වො තනොමැති බැින් අදොළ වොර් ොව ලබො තදන තලසට නිතයෝග කරනු ලැතබ්.  
අභියොචනය තමයින් අවසන් කරනු ලැතබ්. 
 

තකොමිෂන් සභො රීතින්හි, රීති අුංක 27 (ගොස්තු  ො අභියොචනො කොර්යයෙටිෙොටිය, ගැසට්ට අුංක 2004/66, 

2017.02.03) ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදෙොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
 
***** 
 


