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ජේ එම් ආර් ජේ ජයසුන්දර එ. කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතාාංශය 

 

RTIC Appeal (ජේඛනගත කාර්යපටිපාටිය) 123/2018 (2018.04.26 දින පැවති 

විධිමත් ජකාමිෂන් සභා රැස්වීජම්දී විභාග කිරීජමන් අනතුරුව අනුමත 

කරන ලද නිජයෝගය)  

 

2016 අාංක 12 දරණ ජතාරතුරු දැනගැනීජම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනජත් 

32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිජයෝගය සහ 2017 ජතාරතුරු 

දැනගැනීජම් අයිතිවාසිකම  පිළිබඳ ජකාමිෂන් සභා රීතින්ි (ගාස්වතු සහ 

අභියාචන කාර්යපටිපාටිය), රීති අාංක 28 යටජත් පවතවාජගන යනු ලබන 

කාර්ය පටිපාටිය. 

 

සභාපති    -  මහින්ද ගේමේපිල  

ජකාමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ්. ජ . ජ ංචිහේතාවො  

ජකාමිෂන් සභා සාමාජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  

ජකාමිෂන් සභා සාමාජික -           ිනිසුරු තරෝහිනී වල්වගම 

අධ්ේෂ-ජනරාේ  - පියති. ස රණසිචිහ 

 

අභියාචක   - තේ ්ේ ආර් තේ යයසුන්දර මහ ො 

ජනාතීසිලත් පාර්ශවය  - තල්වකේ කොන් ො හො ළමො කටයුතු 

අමො ෙොචිශය 

 

ජතාරතුරු ඉේීම ජගානු කරන ලද දිනය: 2017.08.28 

ජතාරතුරු නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන් 

දිනය:   

ප්රතිචොරයේ තනොමැ  

නම්කළ නිලධ්ාරියා ජවත අභියාචනය 

ජයාමු කළ දිනය: 

2017.10.26 

නම්කළ නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:

  

2017.11.07 

RTIC ජකාමිෂන් සභාව ජවත අභියාචනය 

ජයාමු කළ දිනය:  

2018.01.10 

 

  

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2017.08.28 දිනැති ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

1. 2015.04.08 දිනැති . ථොන මොරු නිතයෝගයට ්තරහිව රොයෙ ත. වො තකොමිෂන් 

සභොව තව  2015.05.15 දින අභියොචක ඉදිරිපත් කළ අභියොචනයට කොන්  හො 

ළමො කටයුතු අමො ෙොචිශතයන් තකොමිසම තව  තයොකළ කළ වොර් ොව  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී 
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2. 2015.04.08 දිනැති . ථොන මොරු නිතයෝගයට ්තරහිව රොයෙ ත. වො තකොමිෂන් 

සභොව තව  2015.05.20 දින මොනව හිමිකේ තකොමිෂන් සභොවට 1710/2015 

අචික යටතත් මො කළ පැමිණිල්වලට කොන් ො හො ළමො කටයුතු අමො ෙොචිශතයන් 

තකොමිසම තව  තයොකළ කළ වොර් ොව  

3.  නතුර හැරයොතේ නිතේදනයට ්තරහිව 2016.10.01 දිනැති අභියොචනය අනුව 

2016.12.20 දින රොයෙත. වො තකොමිෂන් සභො කොර්යොලතයන් කොන් ො හො ළමො 

කටයුතු අමො ෙොචිශය තව  තයොකළ කළ ියපියට අමො ෙොචිශතයන් ලබෝ න් 

වොර් ොව  

ත ොරතුරු නිලධොරියො, නියමි  කොලය ඇතුළ  පිළිතුරු ලබො දීමට අතපොතහොසත් වූ 

බැින් අභියොචක 2017.10.28 න නේකළ නිලධොරියො තව  අභියොචනයේ ඉදිරිපත් 

කරන ලදීජ ඉන් අනතුරුව 2017ජ11ජ07 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියො අදොළ ත ොරතුරු 

සපයන ලදීජ ඉන් අනතුරුව 2017ජ11ජ07 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියො අදොළ 

ත ොරතුරු සපයන ලදීජ අභියොචක තමම ත ොරතුරු අසේංර්ණ බව පවසමින් 

2018ජ01ජ10 දිනැතිව  තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයේ තයොකළ කරන ලදීජ අභියොචක 

කරුණු දේවමින් දන්වො සිටින්තන් වොර් ොවන්හි සඳහන් ඇකළණුේ ලබො දී තනොමැති 

බවයිජ 

 

අභියාචනය විභාග කිරීජම් අවස්වථාජේදී උද්ගතූ කාරණා: 

 

තපෝ  අධිකොරිය 2018ජ04ජ23 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොතේ තනොඥ සි වලට ප්රතිචොර 

දේවමින් පවසො සිටිතේ 2017ජ11ජ07 දිනැතිව අභියොචක තව  ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු 

ලබො ් න් බවයිජ  වද අභියොචනයට තමම වොර් ොද අකළණ ඇති බව නිරීේෂනය ියජ 

අභියොචක තනොඥ සි වලට ප්රතිචොර දේවො තනොතිණිණිජ 

 

නිජයෝගය:  

 

තපෝ  අධිකොරිය ිසින් සපයො ඇති ප්රතිචොරය ප්රමොණවත්  බැින් අභියොචනය අවසන් 

කරනු ලැතේජ 

 

…………………………………………………… 

සභාපති   -  මහින්ද ගේමේපිල  

 

…………………………………………………… 

ජකාමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ්. ජ. ජ ංචිහේතාවො  

 

…………………………………………………………………ජ 

ජකාමිෂන් සභා සාමාජික-  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන් (Dr. Selvy 

Thiruchandran) 
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…………………………………………………… 

ජකාමිෂන් සභා සාමාජික - ිනිසුරු තරෝහිනී වල්වගම 

 

***** 

 

 

 

  


