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  එස් ටී ආර් බැද්දගේ එ ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශගයන් විභාග කිරීම)/598/2018 (2019.01.16 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  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: කයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ය්ධන  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: කයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

ක ොමිෂන් සභො සමොජි : ආචොර්ය්ය කසල්වවි තිරුචන්රන් 

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -    එසව ටී ආර්ය් බැද්දකේ 

ගනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේ ළ නිලධොරී, ශ්රී ලං ො බොලදක්ෂ සංගමය  

 

ගපනීසිටීම   

අභියොච    - එසව ටී ආර්ය් බැද්දකේ  

කපොදු අධි ොරිය  - එල්ව එේ බී දිසොනොය , විධොය  කල්ව ේ  

 

කතොරතුරු ඉල්වීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 

24.04.2018  

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් කනොමැත  

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  

18.05.2018  

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් කනොමැත  

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව කවත 

අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

22.05.2018  

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියොච  24.04.2018 දිනැති කතොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහත කතොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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1. “ප්රධොන බොලදක්ෂ ක ොමසොරිසවතුමො 2018 අකේල්ව 12 වනදො කහෝ ඊට ආසන්න දින  කලෝ  
බොලදක්ෂ යේකබෝරි  මිටු රෑසවීමට සහභොගී ීම සදහො පිටපත් යෑම සදහො 

a. බොලදක්ෂ සංගමය විසින් වැය ල මුදල  ක ොපමණක්ද යන්න 
b. එම මුදල කගවන ලද  කචක්පත් අං ය, දිනය හො බැංකුව කුමක්ද යන්න 
c. ගුවන් ටි ට් පත් සදහො මිල  ැදීම හො එ ි  සියළු විසවතර 
d. ගුවන් ටි ට් පකත් පිටපතක්  
e. ඇමරි ො එක්සත් යනපදකේ රැසවීම පවත්වන ලද දින හො සවථොනය පිළිබද සි යළු විසවතර 
f. වියදමි සදහො විධොය   මිටුකවන් අනුමැතිය ලබොගත් වොර්ය්ථොj 

 
2. ආසියො ශොන්ති  ර  ලොපකේ වැඩමුළුව සඳහො කතෝරොගත් විසවතර  

a. සේපත්  ොරියවසේ යන ය කතෝරොගත් ක්රමකේදය  
b. ඔහුකේ එම ගමන සඳහො ගුවන් ටි ට් පකත් පිටපතක් එම මුදල කගවූ කචක්පතක්, අං ය, 
දිනය හො බැංකුව  

c. ඔහු එම වැඩ මුළුවට සහභොගී කනොවූ කහයින් ශ්රී ලං  බොලදක්ෂ  සංගමය එම මුදල 
ඔහුකගන් ලබො ගත්තොද? නැතිනේ එයට වගකීම භොරගත්කත්  වුරුන්ද?” 

 
 

කතොරතුරු නිලධොරියො පනත ප්ර ොරව නියමිත  ොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් අභියොච  

182018 .05.දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. නේ ළ නිලධොරයොද පනත ප්ර ොරව 

නියමිත  ොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් අභියොච  22.05.2018 දිනැතිව ක ොමිෂන් සභොව 

කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී.  අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාගේදී උද්ගතූ කාරණා: 

කපොදු අධි ොරිය, ක ොමිෂන් සභොව හමුකේ කමම කතොරතිරු ඉල්වීමට ප්රතිචොර දැක්ීමට අතිකර්ය්   ොලයක් 
ඉල්වලො සිටින ලදී.  

 
ක ොමිෂන් සභොව, කපොදු අධි ොරිකයන් ඔවුන්කේ කතොරතුරු නිලධොරියො සහ නේ ළ නිලධොරියො පිළිබඳව 
විමසන ලදුව, තමොකේ සංගමය සවකේච්ඡො කසවව යන්කගන් පවත්වො කගන යනු ලබන ලොභ කනොලබන 
සංගමයක් වන කහයින්, එවන් නිලධොරීන් පත් ළ කනොමැති බවට විධොය  කල්ව ේ පවසො සිටිකේය. 
 
ක ොමිෂන් සභොව, ආයතනකේ වුහය ක කසව කවතත් කපොදු අධි ොරියට පනත ප්ර ොරව  ටයුතු කිරීමට 
සිදු වන බවත්, ඒ අනුව ඉහතින් සඳහන් නිලධොරීන් කද්පළ පත් කිරීම සහ අභියොච  ඉල්වලො සිටින ලද 
කතොරතුරු ලබොදීම / ලබොදීමට කනොහැකි නේ කහවතු දැක්ීමට අතිකර්ය්   ොලයක් ලබො දීමට එ ඟ වන 
ලදී. 

 

 

නිගයෝගය: 
 
කපොදු අධි ොරියට සම සංවිධොන වුහය තුළ කතොරතුරු නිලධොරිකයක් සහ නේ ළ නිලධොරිකයක් පත් ර 
ක ොමිෂන් සභොව දැනුවත් කිරීමට කමයින් නිකයෝග ක කර්ය්. 

 
තවද, අභියොච  ඉල්වලො සිටි කතොරතුරු ලබො දීකේ හැකියොව/ කනොඑකසවනේ, ලබො දීම ප්රතික්කෂවප කිරීමට 
කහවතු  ොරණො පිළිබඳ කමම ක ොමිෂන් සභොව දැනුවත් කිරීමට කපොදු අධි ොරියට කමයින් නිකයෝග  රන 
ලදී.  

 
අභියොචනය  ල්ව තබන ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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RTIC Appeal (පද්ගලි  වශකයන් විභොග කිරීම)/598/2018 (2019.03.12 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.  

 
සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
ක ොමිෂන් සභො සමොජි : කයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  
ක ොමිෂන් සභො සමොජි : ආචොර්ය්ය කසල්වවි තිරුචන්රන්  

 
කපනීසිටීම   
අභියොච    - එසව ටී ආර්ය් බැද්දකේ  

කපොදු අධි ොරිය  - එල්ව එේ බී දිසොනොය , විධොය  කල්ව  

    නීතීඥ ී පී තිළිණි ො  
 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාගේදී උද්ගතූ කාරණා: 

කපොදු අධි ොරිය, ක ොමිෂන් සභොකේ නිර්ය්කද්ශය පරිදි තම ආයතනි  වුහය තුළ කතොරතුරු නිලධොරිකයකු සහ 

නේ ළ නිලධොරිකයකු පත් ළ බවට ක ොමිෂන් සභොවට දන්වො සිටියි.  

තවද, කපොදු අධි ොරිය විසින් මූලි  විකරෝධතො කගොනු  රමින් ඉදිරිපත්  රන ලද ලිඛිත කද්ශනය ක ොමිෂන් 

සභොවට ඉදිරිපත්  රන ලදී.  

කපොදු අධි ොරිය විසින් ලිඛිත කද්ශනො වල ඉදිරිපත්  ළ  රුණු වලට පිළිතුරු දක්වමින් ලිඛිත කද්ශනොවක් කගොනු 

කිරීමට අභියොච  හට අද දින සිට සති කද    ොලයක් ලබො කදනු ලැකේ.  

අභියොචනය  ල්ව තබන ලදී. 

මීළඟ  ැඳීේ දිනය: 2019.07.09  
 
 


