ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

ග්රේෂන් බුද්ධික විරේසිංහ එ. ශ්රී ලංකො ත ොලිසිය
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1476/2019 (2020.01.14 දින ැවති විධිමත් තකොමිෂන්
සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම කරන ලද නිතයෝගය).
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ නතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන
ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො
අභියොචනො කොයයය ටි ොටිය), රීති අංක 28 යටතත් වත්වොතගන යනු ලබන කොයයය ටි ොටිය.
සභො ති:
තකොමිෂන් සභො සමොජික:
තකොමිෂන් සභො සමොජික:
තකොමිෂන් සභො සමොජික:

මින්ද ගේමේපිල
තයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්යන
තයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පුංචිතහවවො
විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම

අධ්යක්ෂ-යනරොල්:

ඩී.ජී.එම්.වී. හපුආරච්චි

අභියොචක
තනොතිසි ලත් ොශයවය

ග්රේෂන් බුද්ධික විරේසිංහ
නම් කල නිලධාරී, ර ාලිස් මුලස්ථානය, තකොළඹ 01
ර ාලිස් තිතුමාරග් මාණ්ඩලික නිරයෝේය ර ාලිස් ති,ර ාලිස්
මුලස්ථානය තකොළඹ 01
ර ාලිස් ස්ථානාි ති , පිටරකාටුව ර ාලිස් ස්ථානය තකොළඹ

ත නීසිටීම
අභියොචක
ත ොදු අධිකොරිය

-

ග්රේෂන් බුද්ධික විරේසිංහ
ඒ. ජි. බි. පුෂ් කුමාර

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය

2019.02.28

ත ොරතුරු නිලර්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය

ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු
බව දැන්ීම - නැත
2019.03.22

නේ කළ නිලර්රයො තව අභියොචනය තයොමු කළ දිනය
නේ කළ නිලර්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය

ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු
බව දැන්ීම - නැත
2019.04.27

අභියොචනයට සුබිේ වූ කරුණු:
අභියොචක විසින් 2019.02.28 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් හ ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී.

1.
a) “2013.12.09 දිනැති GCIB (1) 201/154 ැමිණිල්ල
1

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

b) තමම ැමිණිල්ලට අදොළ සොක්ිකරුවන්තේ /වග උත් රකරුවන්තේ ප්රකොශ
I) 2013.12.09 GCIB 211/162
II) 2013.12.10 GCIB 226/176
III) 2013.12.10 GCIB 228/177
IV) 2013.12.10 GCIB 329/265
V) 2013.12.20 GCIB 56/354
c) තමම ැමිණිල්ලට අදොළ ත ොලිසිය විසින් අදින ලද සිතියේ, සටහන් හො විභොග/සමථ සටහන්
2.
a) 2013.12.06 දිනැති MCIB (1) 55/44 ැමිණිල්ල
b) තමම ැමිණිල්ලට අදොළ සොක්ිකරුවන්තේ/වග උත් රකරුවන්තේ ප්රකොශ
c) තමම ැමිණිල්ලට අදොළ ත ොලිසිය විසින් අදින ලද සිතියේ,සටහන් හො විභොග /සමථ සටහන්
3. 2013.10.26 දිනැති MCIB (1) 58/202 ැමිණිල්ල අදොළ ත ොලිසිය විසින් අඳින ලද සිතියේ, සටහන්
HAAA විභොග /සමථ සටහන්”
ත ොරතුරු නිලර්ොරියො න ප්රකොරව, නියමි කොලය තුළ පිළිතුරු සැ යීමට අත ොතහොසත් වූ බැවින්
අභියොචක විසින් 2019.03.22 දිනැතිව නේකළ නිලර්රයො තව අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ
නිලර්ොරයොද න ප්රකොරව, නියමි කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අත ොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින්
2019.04.27 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.

අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේ දී උද්ග වූ කොරණො:
ර ාදු අිකාරිය විසන් රකාමිෂන් සභාව රවත 2019.12.23 දිනැති ලිඛිත ප්රකා අියයාකක හට්  පිට ් 
සහිතව ඉදිරි ්  කර ඇති අතර එහි හත ලිඛිත ප්රකා රකාමිෂන් සභාරේ අවධානයට රයාමු විය.

"5. ඉහත රර්ෂන් බුද්ධික විරේසිංහ ා ේවකවකවකු වන රකාලද දිසා අකරකරේරඅ අිංක 01
උසාවිරඅ DSP/171/2014 දරන නඩුව වතින දව රමාහු සම්දන්ධව කරන විම ේන වලදී
අනාවරේය වී ඇත.
6. ර ාලිසය රවත කරන ැමිනිල්ලක රහෝ ප්රකා යක රහෝ රතාරතුවක එයට අදා සවිල් නඩුවක
ා ේවකවකරවකු විසන් ලදාගැනීරම්දී එම ා ේවකවක විසන් ඔහුරග් නීතිඥයාරග් මාගේරයන්
දිසා අිකරේරඅ නිරයෝගරයන් ලදාගත යුතු දවට යස ාලට එරරහිව මුේසිංහ (68 න.නි.වා.
383) නඩුරේ දී සරිමාන්න විනිසුවක තුමා පිළිරගන ඇත. රමම අියයාකක රර් ෂන් බුද්ධික විරේසිංහ
මහතා විසන් එවැනි අිකරේ නිරයෝගයක් ලදාරගන නැත.
7. ඉහත අිංක DSP/171/2014 දරන නඩුව දැනට විභාග රවමින් වතින රහයින් අියයාකකය විසන්
අරේක්ිත රතාරතුවක ලදාදීම තුලින් ැමිණිලි ා ේවය හා අරනකු්  ා ේවයන්ට යම් අගතියක්
වියහැකි දැවින් ද, අියයාකක විසන් අිකරේ නිරයෝගයක් ලදාරගන ඉදිරි ්  කර රනාමැති දැවින්
ද අියයාකනා ත්රරඅ අු  අිංක 16 ඇතුල්  රතාරතුවක ලදා දී නැත.”
අියයාකනා විභාගය අවස්ථාරේදී ර ාදු අිකාරිය විසන් දක්වා සටිරඅ සවිල් නඩු රදකක්,එනම්, රකා ඹ
දිසා අිකරේය DSP/171/2014 හා DSP/32/2014 දැනට විභාග රවමින් වතින දැවින් අියයකක විසන්
ඉල්ුම් කල ඇති රතාරතුවක ලදා දිය රනාහැකි දවය.
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

රකරස් රවත් , 675/2018 දරන රතාරතුවක දැනගැනීරම් රකාමිෂන් සභාරේ අියයාකනරඅ 03.12.2019
දිනැති නිරයෝගරයන් අදාල රතාරතුවක ලදා දුන් දව් , තමා රමම අවස්ථාරේ ඉල්ුම් කරන රතාරතුවක ද,
එහිම රකාටසක් දැවින්, රතාරතුවක ලදා දිම ප්රතික්රෂ් කල රනාහැකි දව අියයාකකයාරග් තකේය විය.
රමහිදී අදා සවිල් නඩුව සෘජුවම රමම කවකේ හා සම්දන්ධ රේ ද යන්න රකාමිෂන් සභාව විසන් විමසා
සටින ලදී. එහි දී ර ාදු අිකාරිය මගින් වසා සටිරඅ තකොළඹ රම විඥනාථේ රදෞද්ධධ සමිතිය විසන්
අියයාකකට එරරහිව රගාු  කල ඇති ැමිණිලි 16ක් මුල් රකාටරගන ඉහත සවිල් නඩුව රගාු  කල ඇති
දවයි.
නිතයෝගය:
ත ොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ නතත් 5 වන වගන්තියට අනුව ත ොරතුරු ප්රතික්තෂව කිරීම
තහෝ ත ොරතුරු නිදහසව තනොකිරීම සඳහො කිසිදු තහවතුවක් සඳහන් කර තනොතිබූ බැවින් ත ොදු අධිකොරියක
සන් කතේ, භොරතේ තහෝ ොලනතේ වතින ඉල්ලො සිටින ත ොරතුරුවලට, පුරවැසිතයකුතේ
ත ොරතුරුවලට ප්රතේශ ීතේ අයිතිවොසිකම ප්රතික්තෂව කළ හැකි වන්තන්, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ
අයිතිවොසිකම පිළිබඳ නතත් 5 (1) වගන්තිතේ සඳහන් එක් තහවතුවක් තහෝ ඊට වැඩි ගණනක් සඳහන් කිරීම
මගින් මේක් දව අවධාරේය කරු  ලැරේ.
ඉහත සඳහන් කල සවිල් නඩුව හා අියයාකක විසන් ඉල්ුම් කල රතාරතුවකවලට සෘජුව සම්දන්ධ වන්තන්ද
යන්න රසායා දලා ර න්ු ම් කරන රලස ර ාදු අිකාරියට නිරයෝග කරනු ලැතේ. එරමන්ම අියයාකක
රවත සති රදකක් ඇතුලත ලිඛිත ප්රක රකාමිෂන් සභාව රවත රගාු  කරන රලස නිරයෝග කරනු ලැතේ.
ඒ අු ව අියයාකනය 2020 අරේල් මස 28 ට කල් තදු  ලැරේ.
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොයයය ටි ොටිය, ගැසට් අංක 2004/66,
2017.02.03) ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තද ොශයවය තව සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.
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