
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

ඒච්.කේ.ඒම්.කසෝමදාස  එ. ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 152/2018 /2018 (2018.08.06 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.  
 
සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධ්යේෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 
අභියාචක   -     ඒච්.තේ.ඒේ.තසෝමදොස  
කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -   අධයේෂක තයනරොල්, ශ්රී ලංකො මහවැලි අධිකොරිය    
 
කපනීසිටීම   

අභියොචක   -       ඒච්.තේ.ඒේ.තසෝමදොස   
තපොදු අධිකොරිය  -  ශ්රී ලංකො මහවැලි අධිකොරිය    
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය  2017/09/04 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය  2017/10/25 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2017/11/02 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය  තීරණයේ ලබො දී 
තනොමැ .  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2017/12/20 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2017.09.14 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
අභියොචකතේ ඉඩමට යලය ලබොගත් මහවැලි අධිකොරිතයන් අනුමැතිය ලත් අවු. පහතළොවකට වඩො 
පැරණි බටය මහවැලි නිලධොරීන් සහ තගොවි සංවිධොන සභොපති ඇතුළු කණ්ඩොයමේ ඔහු හට 
දැනුේදීමකින් ත ොරව කිසිදු පරීේෂණයේ තනොකර කිසිම තකතනකු තනොමැති අවසවථොවක පැමිණ 
බටය ඉවත් කිරීමට අදොළ පහ  ත ොරතුරු 

1. ශ්රී ලංකො මහවැලි අධිකොරියට අනවසරතයන් යලය ලබො ගන්තන් යැයි හැගීයන්තන් නේ ග  යුතු 
නී ෙොනුකූල ක්රියොමොර්ගය කුමේද  

2. තගොවි සංවිධොනයට ඇති බල ලය කුමේද  
 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017/10/25.දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු සේබන්ධව 
අධෙේෂක විසින් තයොමු කරන ලද පිළිතුර අභියොචක තව  ලබො දී ඇ . තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට 
පත් අභියොචක විසින් 2017/11/02 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. 
නේකළ නිලධරයො දිනැතිව ප්රතිචොර දේවො තනොමැ . ඒම නිසො අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 
2017/12/20 දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  

තපොදු අධිකොරිය විසින් 2017.10.25 දිනැති ලිපියට අමුණො ඇති 2017.10.16 ලිපිය මගින් පැහැදිලි 
පිළිතුරේ ලබො දී ඇති බව තපනී යයි. 
 
නිකයෝගය: 
තපොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු ලබො දීම ම  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.  
***** 

 


