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එච් එල් කරුණාසසේන එ. අල්ලසේ ස ෝ දුෂණ ස ෝදනා විමර්ශන සකාමිෂන් සභාව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශසෙන් විභාග කිරීම)/ 563 /2018 (2018.12.04 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් 

සභො රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව  රන 

ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචන  ොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්ය්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: කයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ය්ධන  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: කයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය්ය කසල්වවි තිරුචන්රන්  

සකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්වගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභිො ක   -     එච් එල් කරුණාසසේන 

සනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -   නේ ළ නිලධරයො අල්ලසේ ස ෝ දුෂණ ස ෝදනා විමර්ශන සකාමිෂන්  

සභාව 

සපනීසිටීම   

අභියොච    - පැමිණ සිටිකේ නැත 

කපොදු අධි ොරිය  - පැමිණ සිටිකේ නැත 

 

කතොරතුරු ඉල්වීම කගොනු  රන ලද දිනය 
 

2018.06.11 

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.07.18 (කතොරතුරු 

ඉල්වීම ලැබුණු බව දැන්ීම)  

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  
2018.07.06 

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
- 

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව කවත 

අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.08.10 

 

අභිො නෙට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියොච  කැබිතිසගාල්ලෑව මස ේසේත්රාත් අධිකරණසේ සසේවෙ කරන අධිකරණ ලිපිකරු එච් ඒ සුරවීර ෙන 
අෙ විසින් සිදුකර ඇති විශාල දුෂණ ක්රිොවක් සම්වබන්ධ්සෙන් අභිො ක් විසින් සපාදු අධිකාරිසෙහි 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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2013.11.29 දින සිදු කර ඇති පැමිණිල්ලක් සම්වබන්ද, පහත කතොරතුරු, 2018.06.11 දිනැති කතොරතුරු 
ඉල්වීම මගින් ඉල්වලො සිටින ලදී. 
 
1. අභිො ක විසින් ඉ ත කරුණට අදාළව ඔබ ආෙතනෙ සවත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව 

පිළිගන්සන්ද? නැද්ද?  
2. පිළිගන්සන්නම්ව අභිො කසේ පැමිණිල්ලට අදාළව සපාදු අධිකාරිසෙහි වග කිව යුතු නිලධ්ාරීන් විසින් 

ගත පිෙවර සමානවාද? (කරුණු සහිතව) 
3. පිළිසනාගන්සන් නම්ව එෙද කරුණු සහිතව 
4. අභිො කසේ එම පැමිණිල්සල් අංක 1 සිට 14වන සේදෙ දක්වා සඳ න් කර ඇති දුෂණ ක්රිොවන් 

අතුරින්  1ක් ස ෝ කිහිපෙක් ස ෝ එම ලිපිකරු ම තා විසින් සිදුකර ඇතිබව පිළිගන්සන්ද නැද්ද  
5. පිලිගන්සන්නම්ව අභිො කසේ පැමිණිල්ලට අදාළව සපාදු අධිකාරිසෙහි වග කිව යුතු නිලධ්ාරීන් විසින් 

එම දුෂණ ක්රිොවන් සම්වබන්ධ්සෙන් විමර්ශනෙක් සනාපැවැත්වීමට ස ේතුව කරුණු සහිතව  
6. පිළිසනාගන්සන් නම්ව එෙද කරුණු සහිතව කරුණු සහිත ව  
7. අභිොච්ක විසින් සපාදු අධිකාරිෙ සවත ඉදිරිපත් කර තිබුණු පැමිණිල්ලට අදාළව ඊට වගකිවයුතු 

නිලධ්ාරීන් විසින් විමර්ශනෙක් පවත්වා එම ලිපිකරු ම තා නීතිෙ ඉදිරිෙට පමුණුවා දඬුවම්ව ලබාදීමට 
කටයුතු සනාකිරීසමන් සිෙ රාජකාරිෙ  ා වගකීම පැ ර  ැර ඇත. එෙ පිළිගන්සන්ද? නැද්ද? 

8. එසසේම සපාදු අධිකාරිසෙහි ඊට වගකිව යුතු නිලධ්ාරීන් විසින් මසේ පැමිණිල්ලට අදාලව ඒ ආකාරසෙන් 
කටයුතු කිරීසමන් (විධිමත් විමර්ශනෙක් පවත්වා අදාළ ලිපිකරු ම තාට එසරහිව කරයුතු 
සනාකිරීසමන්) විශාල දුෂණ ක්රිොවක් ඔබ ආෙතනසේ නිලධ්රෙන් විසින් සිදු කර ඇති බව 
පිළිගන්සන්ද? නැද්ද?  

9. පිළිසනාගන්සන් නම්ව එෙද කරුණු සහිතව 
 
කතොරතුරු නිලධොරියො පනත ප්ර ොරව නියමිත  ොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් 

අභියොච  2018.07.06 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. නේ ළ 

නිලධොරයොද පනත ප්ර ොරව නියමිත  ොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් අභියොච  

2018.08.10 දිනැතිව ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී.    

අභිො නෙ සලකා බලන අවසේථාසේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචනය සඳහො අභියොච ද කපොදු අධි ොරියද කනොපැමිකණන ලදී. 

 

නිසෙෝගෙ: 
 

අභිො නෙ සඳ ා අභිො කද සපාදු අධිකාරිෙද සනාපැමිසණන ලදී. සකාමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 20 

(8) (ගාසේතු  ා අභිො නා කාර්ෙපටිපාටිෙ, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03) ප්රකාරව 'කිසිෙම්ව 

පාර්ශවෙක් පුද්ගලික වශසෙන් සපනී සිටීමට අසමත් විෙ  ැක්සක් වුවද ඒ පිළිබඳ සනාතකා අදාළ 

අභිො නෙ විභාගෙට ගැනීමට නිෙම කර ඇති දිනසේදී එෙ විභාග කරනු ලැබීමට ස  ඒ සම්වබන්ධ්සෙන් 

තීරණෙක් ගැනීමට සකාමිෂන් සභාවට'  ැකිෙ. පාර්ශව සදක විසින් ලිඛිතව කිසිදු කරුණු සිදු කිරීමක් සිදු 

සනාකර ඇති බැවින් ස  අද දින සපනී සිටීමට අසපාස ාසත් වී ඇති බැවින් අභිො ක විසින් සගානු කර 

ඇති ලිෙකිෙවිලි මත පදනම්වව සකාමිෂන් සභාව අභිො නෙ සලකා බැලීමට තීරණෙ කර ඇත.  

අභිො කසේ සතාරතුරු ඉල්ලීමට නිෙමිත කාල සීමාව තුළ පිළිතුරු ලබාදීමට අසපාස ාසත් වීම මගින් 

සපාදු අධිකාරිෙ පනත  ප්රකාරව කටයුතු  අසපාස ාසත් වී ඇත. අභිො ක ඉල්ලා ඇති සතාරතුරු සපාදු 

අධිකාරිෙ සන්තකසේ භාරසේ ස ෝ පාලනසේ පවතින්සන් නම්ව, එම සතාරතුරු පනත මගින් අර්ථනිරූපනෙ 

වන සතාරතුරු ෙන්නට ඇතුළත් සේ නම්ව ස  එම සතාරතුරු පනසත් 5 (1)  වගන්තිසෙහි සඳ න් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3 
 

වයාතිසර්ඛෙන්ට ඇතුළත් සනාවන්සන් නම්ව එම සතාරතුරු ලබාදීමට කටයුතු කරන සලසට නිසෙෝග කරනු 

ලැසේ. ඒ අනුව සපාදු අධිකාරිෙ සන්තකසේ පාලනසේ ස ෝ භාරසේ පවතින සතාරතුරු ඉල්ලීමට අදාළ 

2013.11.25 දිනැතිව අභිො ක විසින් සිදුකරන ලද පැමිණිල්ල සම්වබන්ධ් සතාරතුරු පවතින්සන් නම්ව එම 

සතාරතුරු ලබා දීමට කටයුතු කරන සලසට නිසෙෝග කරනු ලැසේ. එවැනි සතාරතුරු සනාපවතින්සන් නම්ව 

ඒ බව සඳ න් කරමින් අභිො ක සවත ප්රති ාර දැක්වීමට කටයුතු කරන සලසට නිසෙෝග කරනු ලැසේ. 

අභිො නෙ සමයින් අවසන් කරනු ලැසේ. 
ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අං  2004/66, 
2017.02.03)  ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ය්ශවය කවත සන්නිකේදනය කිරීමට නිකයෝග  ර සිටිමු. 
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