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එන්.ජි.ඩි.එන්. පියස ේන එ. අභ්යන්තර විගණන කාර්යාලය ,  බරගමුව පළාත්  භ්ාව, නවනගරය, 

රත්නපුර 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1023/2019 (2018.05.28 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  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාච    -     එන්.ජි.ඩි.එන්. පියස ේන 

ක ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    ඒ.එච්. ගුණස ේන , අභ්යන්තර විගණන අධ්යක්ෂ, නම් කළ නිලධ්ාරී 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - එන්.ජි.ඩි.එන්. පියස ේන  

තපොදු අධිකොරිය  - පි.ඒ.එන්.පි  විසේසුන්දර , අභ්යන්තර විගණන අධ්යක්ෂ 

                                      බි.සක්.සේ. සිරිවර්ධ්න , විගණන පරීක්ෂක  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

28.10.2018 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

05.11.2018 (ත ොරතුරු 

ඉල්ීම ලැබුණු බව දැන්ීම) 

05.11.2018 (පිළිතුර) 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

12.11.2018 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

12.11.2018(ත ොරතුරු 

ඉල්ලො සිටීම පිළිබඳ 

අභියොචනය ලද බව දැන්ීම) 

28.11.2018 (පිළිතුර) 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

18.12.2018 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ  රුණු: 

 

අභියොචක විසින් 28.10.2018 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
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වර්ෂ 2010 සිට 2015 දක්වා කාලය තුළ කෑ/සදහි කහනවිට කනිෂේඨ විදයාලසේ රජසයන් ලබා දුන් මුදල් හා 

තැපැල්  ංවර්ධ්න  මිතිසේ මුදල්  ම්බන්ධ්ව විගණන කටයුතුවල  හතික කරන ලද පිටපත්. 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 05.11.2018 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පනසත් 5 (ඌ) (i) වගන්තිය අනුව ප්රතික්සෂේප 

කරන බව දන්වන ලදී. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 12.11.2018 දිනැතිව නේකළ 

නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 28.11.2018 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් 

පනසත් 5 (ඌ) (i) වගන්තිය අනුව ප්රතික්සෂේප කරන බව දන්වන ලදී. තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක 

සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 18.12.2018 දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් 

තයොමු කරන ලදී. 

නිකයෝගය: 

 

 බරගමුව පළාත්  භ්ාසේ, අභ්යන්තර විගණන කාර්යාලය, 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනසත් 43 වගන්තිසයහි අර්ථනිරූපණය පරිදි සපාදු අධිකාරියකි.  එම නිසො එි 

විධිවිධොන අනුව කටයුතු කිරීමට එයට වෙවසවථොපි  වගකීමක් ඇ . 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය පිළිබඳ පනතත් 3 (1) වගන්තිය තමතසවය, 

තේ පනතත් 5 වන වගන්තිතේ විධිවිධොන වලට යටත්ව, තපොදු අධිකොරියක සන් කතේ , භොරතේ 

තහෝ පොලනතේ ඇති ත ොරතුරුවලට ප්රතේශ ීතේ අයිතිවොසිකම සෑම පුරවැසියකුටම තිබිය යුතුය. 

 

එබැවින් තපොදු අධිකොරියක සන් කතේ , භොරතේ තහෝ පොලනතේ පවතින ඉල්ලො සිටින ත ොරතුරුවලට, 

පුරවැසිතයකුතේ ත ොරතුරුවලට ප්රතේශ ීතේ අයිතිවොසිකම ප්රතික්තෂවප කළ හැකි වන්තන්, ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 5 (1) වගන්තිතේ සඳහන් එක් තහවතුවක් තහෝ ඊට වැඩි ගණනක් 

සඳහන් කිරීම මගින් පමණි.  

 

ඉල්ලා සිටින සතාරතුරු පනසත් 5 වගන්තිය ප්රකාරව ප්රතික්සෂේප කළ හැකි සතාරතුරු සනාවන බැවින්  හ  

සතාරතුරු සපාදු අධිකාරිය  න්තකසේ  භ්ාරසේ සහෝ පාලනසේ පවතින බැවින් අභියාචක විසින් ඉල්ලා 

සිටින සතාරතුරු  ති සදකක් කාලය තුළ දී ලබා දීමට සපාදු අධිකාරිය සවත නිසයෝග කරනු ලැසේ. 

 

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. 

සමම අභියාචනය අව න් කරනු ලැතේ. 

***** 


