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ඒ.ජී.එස.්ආර්. රාජපක්ෂ එ. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශලයන් විභාග කිරීම)/ 529 /2018 (2018.12.11 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී 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 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ඒ.ජී.එසව.ආර්. රොයපක්ෂ  

ලනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    යනොධිපති තල්කේ, යනොධිපති තල්කේ කොර්යොලය 

 

ලපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඒ.ජී.එසව.ආර්. රොයපක්ෂ 

තපොදු අධිකොරිය  -          පැමිණ සිටී. 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.03.14 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
- 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.04.20 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.06.05 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.03.14 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 
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මතේ නඩුව දැන් අවසන් ී ඇති බැවින් දැන් යනොධිපති කොර්යොලයට තමම ප්රශවනය විසදීමට , 
එනේ පරීපොලනමය අභිම ය ක්රියොත්මක කිරීමට සක්රිය සහ අවංක තේ නොතවන් මැදිහත් ීමට 
ඇති බොධකය කුමක්ද? 

වත්මන් යනොධිපතිතුමොතේ දැනුේදීමකට අනුව මම විසින් 2016.01.13 අංක තේ/2016/06840 
යටතත් දුක්ගනිවිල්ලක් තයොමු කර ඇ . ඒ සදහො එතුමොතේ උපතදසව අනුව යනොධිපති 
කොර්යොලතේ තගන ඇති ක්රියොමොර්ග තමොනවද? එම අය නයන් යටතත් යනොධිපති කොර්යොලයට 
කල හැක්තක් අිංසක පරවැසියන්තේ දුක් ගනිවිලි  එම කොර්යොලයට එකතුකර තවනත් කොර්යොල 
වලට තබදොහැරීතේ කොර්ය පමණක් ද ? එතලස ලිපි යනොධිපති තබදොහැරීතමන් පරවැසියන්ට 
තවන වොසිය කුමක් ද? යනොධිපති කොර්යොලය ඉන් කුමක් බලතපොතරොත්තුතේද?  

2016/10/11 වන දින යනොධිපතිතුමො තවනුතවන්  තහවමන්  වරණකුලසූරිය මහ ො සිරස මධය 
ආය නයට රොත්රි 07 ප්රධොන පවත් විකොශය තුලින් තගන ඒමත් , කිසියේ පද්ගල්තයක්තගන් තහෝ 
ආය නයකින් කිසියේ අසොධොරනයක් වන්තන් නේ එය යනධිපතිතුමට ලිකි ව දැනුේතදන තලස 
ඉල්ු අ ර , ඒ අනුව මම මතේ කොරණය සහ ඊට අදොල සිද්ීන් යනොධිපතිතුමොට මතේ 
2016.12.23.දිනැති ලිපිතයන් හො නැව  2017.11.01 දරන ලිපිය මගින් දැනුේතදනු ලෑබුතවමු එන 
ලිපි මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති මතේ ප්රශවනය සේබන්දතයන් දැනට තගන ඇති ක්රියොමොර්ග 
තමොනවද? 

වත්මන් යනොධිපතිතුමො පත්ීතේ බලධරයො වන තේරොතදණිය විශවවවිදෙොලතේ වත්මන් උපකුලපති, 
විශවවවිදෙොල ප්රතිපොදන තකොමිෂන් සභතේ සභොපති හො උසසව අධයපන ඇමතිවරයො  සහ 
අමො ෙොංශය මතේ තමම ප්රශවනය විසදීමට. එනේ පරිපොලනම ක්රියොමොර්ග ගැනීමට සුදොනේ තනොමැති 
බව නැව  නැව  මට හො යනොධිපති තල්කේ කොර්යොලයට දැනුේ දී ඇති පසුබිමක. ඔබතුමොට 
තේරොතදණිය විශවවවිදෙොලතයන් වොර් ොවක් කදවො තමම ප්රශවනය තවසදීමට නිතයෝගයක් ලබොදීමට 
සහ අභයන් ර පරීක්ෂනයක් පැවැත්ීමට ඔබතුම ක්රියො තනොකිරීමට තහවතුව කුමක්ද?  

දුෂණයට හො අපරධයට වගකිව යුතු නිලදොරීන් සමග  වදුරටත්ලිපි හුවමොරු කරගනිමින් රයතේ 

තසවවකතයකු වන මතේ රැකියොවටසහ ජීවි යටත්, රයයටත්  වදුරටත් හොනි ීමට ඉඩහසර 
නිර්මොණය කර මම ඉදිරිතේ මුනිවි  රැකීම, 1994 අංක20 දරන අල්ලසවපනතත් 70 තවනි 
වගන්තියට ප්රකොරව දුෂණයක් බව තපන්වො තදමි. ඔබතුමො ඒ සේබන්දතයන් ගන්න ක්රියොමොර්ගය 
කුමක්ද? 

ඒ සදහො අවශෙ ඉදිරි පියව ගැනීමට යනොධිපති කොර්යොලයට ඇති නීතිමය බොධකය කුමක්ද ? 
එතසවනේ ඒසදහො අවශෙ  ඉදිරි පියවර තනොගන්තන් කුමන පද්ගලින් ආරක්ෂො කිරීමටද?   

 

පනලත් නියමිත කාල සීමාව අනුව ලතාරතුරු නිලධාරියා ප්රතිචාර දැක්ීමට අලපාල ාසත්ීම මත 

අභියාචක 2018.04.20 දිනැතිව නම්කළ නිලධාරියාට අභියාචනයක් ලයාමුකරන ලදි. නම්කළ 

නිලධාරියාද පනලත් නියමිත කාල සීමාව අනුව ප්රතිචාර දැක්ීමට අලපාල ාසත්ීම මත අභියාචක විසින් 

2018.06.05 දිනැතිව ලකාමිෂන් සභාව ලවත අභියාචනයක් ලයාමුකරන ලදි.      

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාලේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී.  

2018.12.04 දිනැතිව තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොවට තගොනුකර ඇති ලිඛි  කරුණු දැක්ීම 
තකතරි තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනය තයොමුවිය. එි සඳහන් වන්තන්, අභියොචක විසින් 2018.02.28 
දිනැති ලිපිය මඟින් කරනු ලැබූ ඉල්ීම ත ොරතුරු ඉල්ීමක් වශතයන් සඳහන් ී තනොමැති බව 
නිරීක්ෂණය කරන අ ර එබැවින් සොමොනෙතයන් මහයන ොව විසින් සිදුකරනු ලබන ඉල්ීේ 
සේබන්ධතයන් යනොධිපති කොර්යොලතේ මහයන සේබන්ධ ො අංශය විසින් සුදුසු පරිශි මැදිහත් ී කටයුතු 
කරනු ලබයි. 

ඒ අනුව මහයන සේබන්ධ ො අංශය විසින් ඉල්ුේකරුතේ 2018.02.28 දිනැති ලිපිය සේබන්ධතයන් අංක 
සහ 2018.03.22 දිනැතිව පිළිතුරු යවො ඇති අ ර තමම අභියොචක 2018.02.28 දිනට තපරද  ම 
දුක්ගැනවිලි යනොධිපතිවරයොට ලියො ඇති බවත් නිරීක්ෂණය තේ. 

 වද අභියොචකතේ 2018.02.28 දිනැති ලිපිතයන් දක්වො ඇති තමම අභියොචකතේ  ගැටුව සේබන්ධතයන් 
විශවවවිදෙොල ප්රතිපොදන තකොමිෂන් සභොව දැනුවත් කර ඇති අ ර ඊට පිළිතුරු වශතයන් එකී තකොමිෂන් 
සභොව විසින් දන්වන ලද කරුණු යනොධිපති තල්කේ කොර්යොලය විසින් 2018.03.22 දිනැති ලිපිය මඟින් 
අභියොචක තව  දැනුවත් කර ඇති බවයි. එතසවම අභියොචන ඉල්ුේපත්රතයි සඳහන් අනිකුත් කරුණු ම  
විමසීමක් සහ/තහෝ අදහසව විමසීමක් බැවින් ඒ සේබන්ධතයන් ම  ප්රකොශ කිරීතේ වගකීමක් තපොදු 
අධිකොරිය තව  පැවරී තනොමැති බවත් එවැනි තල්ඛන වශතයන් තපොදු අධිකොරිතේ ඇති සියුම ලිපි තේ 
වනවිටත් ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනය නිශවප්රභ කරන තලසත්ය. 

තමම කරුණු දැක්ීම ම  තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබොදී ඇති ත ොරතුරු හො ලබො දී ඇති ප්රතිචොරය 
සේබන්ධතයන් අභියොචක සෑහීමකට පත්වන බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

නිලයෝගය: 

ඒ අනුව අභියොචක විසින් අයදුේකරන ලද ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය ලබාදීම ම  හො ඒ සේබන්ධතයන් 
අභියොචක සෑහීමකට පත්ීම ම  තමම අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

 

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

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
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