
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

ඒ.ජේ. මල්ලවාරච්චි එ. ටවරජහෝල් රඟහල පදනම  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශජෙන් විභාග කිරීම)/ 491 /2018 (2018.12.04 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව 

කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 

(ගොසවතු හො අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය 

පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ජකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

ජකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ජකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

ජකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභිොචක   -     ඒ.ජේ. මල්ලවාරච්චි 

ජනාතිසි ලත් පාරශවෙ             -    අධ්යක්ෂ ජනරාල්, ටවරජහෝල් රඟහල පදනම  

 

ජපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඒ.ජේ. මල්ලවාරච්චි 

තපොදු අධිකොරිය  - නිපන දිසොනොයක,අතිතර්ය්ක අධයක්ෂ (පරිපොලන) 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.02.15 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2017.02.23 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.05.16 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.06.02 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.06.19 

 

අභිොචනෙට පසුබිම්වූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2017.02.15 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

 

2016.01.06 දිනැතිව මම විසින් ඔබ ජවත ඉදිරිපත් කළ අභිොචනෙ සම්වබන්ධ්ජෙන් ඔබජේ අංක 

ටීඑෆ්/ඒ/10-2 හා 2016.03.31 දිනැති ලිපිෙ හා බැජ ්. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

1. එම අභිොචනෙ ටවරජහෝල් රඟහල පදනජම්ව භාරකාර මණ්ඩලෙට ඉදිරිපත් කළ භාරකාර 

මණ්ඩල පත්රිකාව හා තීරණජේ පිටපත. 

2. ඒ අනුව ජම්ව පිළිබ ව භාරකාර මණ්ඩල තීරණෙ අනුව පත් ූ ජජය්ෂ්ඨ පරිපාලන ජස්වා 

නිළධ්ාරීතුමාජගන් ලබාගත් නිරීක්ෂණ හා නිරජද්ශ ඇතුළත් වාරතාජේ සිෙලු ඇමුණුම්ව සමඟ 

සහතික කළ පිටපතක්. 

3. එම වාරතාව හා නිරජද්ශ ඇතුළත් කර ඉදිරිපත් කළ භාරකාර මණ්ඩල පත්රිකාව හා එම 

තීරණජේ පිටපතක් ඇමුණුම්ව සමඟ. 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.02.23 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ අභියොචක විසින් 

2017.02.15 දින යවනු ලැබූ පණිවුඩය සහ ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ ගැසට් නිතේදනතේ පළමු ආකෘති 

පත්රය අනුව අභියොචක විසින් ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු අතුරින් පහ  සඳහන් තල්වඛන ලබො දී ඇ .  

1. 2016.04.26 දින පැවති ටවර්ය්තහෝල්ව රඟහල පදනතේ 290 වැනි භොරකොර මණ්ඩල පත්රිකොව හො 

එි තීරණය.  

2. 2017.02.02 දින පැවති ටවර්ය්තහෝල්ව රඟහල පදනතේ 291 වැනි භොරකොර මණ්ඩල පත්රිකොව හො 

එි තීරණය . 

අභියොචනොධිකරණතේ නඩුවක් පවතින බැවින් අභියොචක විසින් එම ලිපිතයන් ඉල්වලො ඇති 

ත ොරතුරුවලට අදොළ තදවන කරුණ වන තමම නඩුව සේබන්ධව තයයවෂවඨ පරිපොලන 

නිළධොරීවරතයකුතගන් ලබොගත් නිර්ය්තේශ ඇතුළත් වොර්ය් ොව අභියොචක තව  දැනට ලබො දීමට තනොහැකි 

බව දන්වො ඇ . 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.05.16 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.06.02 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො 

සිටිතේ අභියොචක සේබන්ධතයන් අභියොචනොධිකරණතේ නඩුවක් විභොගතවමින් පවතින බැවින් එම 

ලිපිතයන් කර ඇති ඉල්වීම පරිදි ඩී.තක්.ජී. කරුණොරත්න මහ ොතේ නිරීක්ෂණ හො නිර්ය්තේශ ඇතුළත් 

වොර්ය් ොතේ පිටප ක් ලබො දීම පිළිබඳව නීතිපති උපතදසව විමසො එමඟින් ලබොතදනු ලබන තීන්දුව අනුව 

කටයුතු කරනු ලබන බවයි. තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.06.19 

දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථාජේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචක සඳහන් කර සිටිතේ  මන් විසින් අදොළ පරීක්ෂණතේ වොර්ය් ොව ඉල්වූ බවත් එම අවසන් වූ 

පරීක්ෂණතේ වොර්ය් ොව තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො තනොදුන් බවත්ය.  

 

මීට ප්රතිචොර තලස වග උත් රකොර පොර්ය්ශවය සඳහන් කතළව තේ සේබන්ධතයන් අවසවථො තුනකදීම 

නීතිපතිතගන් උපතදසව පැතූ බවත් තේ වනත ක් ඊට ප්රතිචොරයක් තනොලැබුණු බවත්ය. 

 

තේ සේබන්ධව තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කර සිටිනුතේ තමම පරීක්ෂණ වොර්ය් ොව ලබො දීම තහෝ 

තනොදීම සේබන්ධතයන් වන තීරණය තපොදු අධිකොරිය විසින් ග යුත් ක් වන අ ර 

අභියොචනොධිකරණතේ නඩුවක් පවතිනවොය යන කොරණය තමම ත ොරතුරු ඉල්වීම උතදසො කිසිතසවත්ම 

අදොළ කොරණයක් තනොවන බවයි. 

 

 

නිජෙෝගෙ: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

ඒ අනුව සතියක් ඇතුළ  අදොළ කරුණු සි  වොර්ය් ොව ලබො දීම ට තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කරනු 

ලැතේ. 

අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

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

 

***** 

 


