
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය. 

කේ.ඒ.ඩබ්ලිව්.කේ.  චන්ද්රලතා එ රාජ්ය කසේවා ක ාමිෂන්ද් සභාව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොගකිරීම) /718/2018 (2019.02.12 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය.) 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචන කොර් 

යය පටිපොටිය), රීතී අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර් යය පටිපොටිය. 

සභාපති:         මින්ද ගේමේපිල 

ක ාමිෂන්ද් සභා සාමාජි :  තයෙෂවඨ නීතිඥ කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන 

ක ාමිෂන්ද් සභා සාමාජි :  තයෙෂවඨ නීතිඥ එසව.ජී. පුංචිතහවවො 

ක ාමිෂන්ද් සභා සාමාජි :  විනිසුරු තරෝිණී වල්ගම 

අධ්යක්ෂ- ජ්නරාල්:   පියතිසවස රණසිංහ 

අභියාච :    තේ.ඒ.ඩබ්ලලිව්.තේ. චන්රල ො 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය:   නේකළ නිළධොරී, රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොව 

කපනීසිටීම 

අභියොචක:   තේ.ඒ.ඩබ්ලලිව්.තේ. චන්රල ො 

තපොදු අධිකොරිය:  පැමිණ සිටිතේ නැ  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.03.07 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන්  දිනය  2018.07.30 

නේ කළ නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 2018.08.07 

නේ කළ නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය  2018.08.21 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

2018.09.05 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 

අභියොචක 2018.03.07 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

"එසව.තේ. වික්රමනොයක මිනින් තදෝරුවරයො සේබන්ධතයන් ගනු ලැබු විනය පරීක්ෂණතේ සේූර්ණ 

වොර් ොව" 

ත ොරතුරු නිළධොරියො 2018.07.30 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ 2018.04.04 සහ 

2018.06.01 දිනයන්ීදි ද අභියොචක හට දැන්ූ පරිදි ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(අ) වගන්තිය ප්රොකොරව 

ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතිතක්ෂවප කරන බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.08.07 

දිනැතිව නේකළ නිළධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිළධරයො 2018.08.21 

දිනැතිව ප්රතිචොර ත ොරතුරු නිළධොරියොතේ තීරණය සවී ර කරන ලදී. තමම තීරණතයන් ද අභියොචක 

සෑීමකට පත් තනොූ තහයින් 2018.09.05 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ 

තයොමු කරන ලදි. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය. 

අභියාචනය සළ ා බලන අවසේථාකව්දී උද්ගත වූ  ාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය අභියොචනො විභොගයට  පැමිණ සිටිතේ නැ . 

අභියොචක කරුණු දේවමින් පවසො සිටිතේ  මොතේ ඉඩමේ සේබන්ධව වංචනික තලස ඉඩම මැනුේ 

කර  ැබීම සේබන්ධතයන් එසව.තේ. වික්රමනොයක මිනින්තදෝරු මහ ොට විරුද්ධව  මො තපොදු 

අධිකොරිතේ පැමිණිල්ලේ තගොනු කළ බවයි. තේ පිළිබඳව මිනින්තදෝරු තදපොර් තේන්තුතවන් විමසන 

ලදුව, මිනින්තදෝරු තදපොර් තේන්තුව තපොදු අධිකොරිතයන් ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට පවසන ලද බවට 

අභියොචක  වදුරටත් පවසො සිටී. 

තමතසව වංචනික තලස ඉඩේ මැනීම තහවතුතවන්  මො සහ  ම පවුතල් උදවියට අගතියේ සිදුී ඇති 

තහයින් තේ පිළිබඳව කරුණු දැනගැනීමට  මොට අවශෙ බවට අභියොචක තපන්වො සිටියි. 

තපොදු අධිකොරියට ත ොරතුරු පනතත් 39(ඈ) වගන්තිය ප්රොකොරව මීළග කැඳීේ දිනයට පැමිතණන 

තලසට තමයින් අවවොද කරනු ලැතබ්ල. 

අභියොචනය කල්  බනු ලැතබ්ල.  

මීළග කැඳීේ දිනය: 2019.05.21 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොගකිරීම) /718/2018 (2019.05.21 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 කොර් යය පටිපොටිය), රීතී අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය. 

ක ාමිෂන්ද් සභා සාමාජි :  තයෙෂවඨ නීතිඥ කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන 

ක ාමිෂන්ද් සභා සාමාජි :  තයෙෂවඨ නීතිඥ එසව.ජී. පුංචිතහවවො 

ක ාමිෂන්ද් සභා සාමාජි :  විනිසුරු තරෝිණී වල්ගම 

අභියාච :    තේ.ඒ.ඩබ්ලලිව්.තේ. චන්රල ො 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය:   නේකළ නිළධොරී, රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොව 

කපනීසිටීම 

අභියොචක:   තේ.ඒ.ඩබ්ලලිව්.තේ. චන්රල ො 

තපොදු අධිකොරිය:  මංගල දයොරත්න, තයෙෂවඨ සහකොර තල්කේ - රොයෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොව 

අභියාචනය සල ා බලන අවසේථාකව්දී උද්ගතවූ  ාරණා: 

අභියොචක විසින් එසව. තේ. වික්රමනොයක මිනින්තදෝරුවරයො සේබන්ධතයන් ගනු ලැබූ විනය 
පරීේෂණතේ සේූර්ණ වොර් ොව ඉල්ලො සිටින ලද බව තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ ප්රකොශ කරන ලදී. 
තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ තමම විමර්ශනතයන් මිනින්තදෝරුවරයො නිතදොසව තකොට නිදහසව කිරීමට 
සිදු වුතේ තමම වොර් ොව සකසන ලද මිනින්තදෝරුවරයො විසින්, එකී විෂයග  මිනිතදෝරු වොර් ොවන්ි 
ඔහුතේ අත්සන  බො තනොමැති බැවින් ය.  

එම තල්ඛනය තවනත් පොර්ශවයේ තව  ලබො දිය හැකිද යන්න විමසො සිටීතේදී තපොදු අධිකොරිය පවසො 
සිටිතේ එතසව කිරීමට කිසිදු බොධොවේ තනොමැති බවයි. 

නිකයෝගය: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය. 

තපොදු අධිකොරිය එකඟ ූ පරිදි අභියොචක විසින් ඉල්ීේ කරන ලද ත ොරතුරු සති තදකක කොලයේ 
තුලදී ඔහුට ලබොතදන තමන් තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කරනු ලැතබ්ල. 

 

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

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල. 

අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 

***** 

 


