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සමන් ධර්මරත්න එ ඉඩම් ග ොඩකිරීගම් හො සංවර්ධන කිරීගම් සංසථ්ොව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1221/2019 (2019.08.06 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී 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 අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 

පටිපොටිය.  

 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ග ොමිෂන් සභො සමොජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ග ොමිෂන් සභො සමොජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියොච    - සමන් ධර්මරත්න 

ගනොතිසි ලත් පොර්ශවය             - නේකළ නිලධොරී ඉඩේ තගොඩකිරීතේ හො සංවර්ධන කිරීතේ සංසවථොව 

 

ගපනීසිටීම   

අභියොචක   -   පැමිණ නැ  

තපොදු අධිකොරිය  -   කසුන් තබෝතගොඩ      
ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය  2018.10.30  

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය  ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2019.01.02 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය  ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2019.02.08 

 

 

අභියොචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 

අභියොචක   2018.10.30 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
ඇ ැේ අවසවථොවල තසවවකයන් සඳහො විතද්ශ පුහුණු පොඨමොලො තහෝ විතද්ශ සංචොර ලබො දීතේදී නිසි 
ක්රමතේදයකින් ත ොරව ලබො දී ඇති බව දැන ගැනීමට ලැබුණ නිසො ඒ පිළිබඳව පහ  පරිදි 
පොලනොධිකොරිය ඇතුළු සියලුම සංසවථො තසවවකයන්තේ නිවැරදි විසව රයක් ලබො තදන්න. 

1. තසවවකයන්තේ නම හො  නතුර  

2. සහභොගී වූ වොර ගණන  

3. විතද්ශ පුහුණු පොඨමොලොව තහෝ විතද්ශ සංචොරය සඳහො තහවතුව  

4. විතද්ශ රට  

5. කොල සිමොව  

6. වියදේ දැරූ ආය නය තහෝ රට 

ත ොරතුරු නිලධරයො නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ීම තහවතුතවන් අභියොචක 

2019.01.02 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද 

නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොරයක් තනොදැක්ීම තහවතුතවන් අභියොචක 2019.02.08 දිනැතිව තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 
 

අභියොචනය සල ො බලන අවස්ථොගේ දී උද් ත වූ  ොරණො: 

අභියොචක පැමිණ සිටිතේ නැ . තපොදු අධිකොරිය තවනුතවන් කරුණ දැක්ීමට නිතයෝජි තයකු පැමිණ 
සිටින ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තේ වන විට අදොළ අංශය විසින් සති තදකකට 
පමණ තපර ත ොරතුරු නිලධරයො තව  ලබො දී එය අභියොචක තව  ලබො දීමට කටයුතු කර ඇති බවයි.  

තපොදු අධිකොරිය විසින් එම ත ොරතුරු වල පිටප ක් තකොමිෂන් සභොවට ලබො තදන ලදී.    

නිගයෝ ය: 

 

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

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
***** 

 


