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එන්. ඒ. එන්. පී. නරසිංහ එ සමථ මූල මණ්ඩලය, කෑගල්ල  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1277/2019 (2019.09.03 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 කොර්යය 

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

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධෙක්ෂ -ජනරාල්:  ඩී. ජී. එේ. ී. හපුආරච්චචි  

 

අභියාචක  -     එන්. ඒ. එන්. පී. නරසිංහ 

කනාතිස ලත් පාර්ශවය  -     නේකළ නිලධොරි, සමථ මූල මණ්ඩලය, කෑගල්ල 

 

කපනීසටීම   

අභියොචක   - පැමිණ නැ   

තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ නැ   

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.11.14 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ   

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.11.26 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ   

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.02.25 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2018.11.14 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

2013 ඔක්ත ෝබර් 12 වන දිනැතිව 1392/13/10/12/01 යටතත් කෑගල්ල සමථ මූල මණ්ඩලය තව , 

කෑගල්ල තපොලිසිතයන් එවන ලද පැමිණිල්ලට අදොලව සභොපතිතේ අත්සන සහ මුද්රොව මඟින් මො 

කැඳීේ කර ඇ . සමථ මණ්ඩලය තව  එකී මො කැඳීේ කිරීමට අදොළ වන සියලු ත ොරතුරු සමථ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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වොර් ොව / නිරවුල් තනොීතේ වොර් ොව, කැඳීේ ලිපි තපොලිසිතයන් තයොමුකළ ලිපි ඇතුලත් සියලු 

වොර් ොවන්ි සහතික පිටපත්. 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

2018.11.26 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව 

නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2019.02.25 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචක සහ තපොදු අධිකොරිය යන තදපොර්ශවවයම අභියොචනො විභොගයට පැමිණ නැ . 

අභියොචනය කල්  බන  ලදී. 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2020.01.07 

******* 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1277/2019 (2020.01.07 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 කොර්යය 

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

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධෙක්ෂ -ජනරාල්:  ඩී. ජී. එේ. ී. හපුආරච්චචි  

 

අභියාචක  -     එන්. ඒ. එන්. පී. නරසිංහ 

කනාතිස ලත් පාර්ශවය  -     නේකළ නිලධොරි, සමථ මූල මණ්ඩලය, කෑගල්ල 

 

කපනීසටීම   

අභියොචක   - පැමිණ නැ   

තපොදු අධිකොරිය  - එසව. තහවවොවසේ පරිපොලන නිලදොරිනි, තක් ඒ එන් එේ අතේවර්ධන 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

 

තපොදු අධිකොරිතයි නේකළ නිලධොරිනි/ තල්කේ සමථ මණ්ඩල තකොමිෂන් සභොව විසින්, ත ොරතුරු තකොමිෂන් 

සභොව තව  තයොමු කර ඇති 2019.08.28 දිනැති ලිපිය  මගින් අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු 2019.05.10 

දිනැතිව, කෑගල්ල සමථමූල මණ්ඩලතයි ිටපු සභොපති වන එච්ච. එේ. අතේගුනසිංහ මහ ො විසින් ලබො දී ඇති බව 

පවසො සිටින ලදී. අභියොචක විසින් ඉල්ල ඇති තල්ඛන ද තමම ලිපියට අමුණ ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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 එච්ච. එේ. අතේගුනසිංහ මහ ො විසින් ත ොරතුරු තකොමිෂන් සභොව තව  තයොමු කර ඇති 2019.12.29 දිනැති ලිපිය 

මගින් ද සඳහන් තකොට ඇත්තත්  ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය තව  ලැබීමට සලසවවො ඇති බවයි.  

අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බව ඒ අනුව නිරීක්ෂනය විය.  

 

නිකයෝගය: 

තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචක ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
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