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වෙළබඩවේ රූපා ජයරත්න එ. ශ්රී ලංකා විභාග වෙපාර්තවේන්තුෙ 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1127 /2019 (2019.07.02 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව 2017.07.09 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.  

 

වකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

වකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

වකාමිෂන්ත සභා සමාජික: ආචොර්ය තසල්වී තිරුචන්රන්   

 

අභියාචක   -     තවළබඩතේ රූපො යයරත්න 

වනාතිසි ලත් පාර්ශෙය             -    නේකළ නිලධොරී, ශ්රී ලංකො විභොග තදපොර් තේන්තුව 

වපනීසිටීම   

අභියොචක   - තවළබඩතේ රූපො යයරත්න  

තපොදු අධිකොරිය  - එච්. තේ. එේ. සී. ඒ. යයසුන්දර විභොග තකොමසොරිසව  

පී. එේ. හීනටිගල 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.10.16 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.09.05 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.09.18 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.10.16 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.11 

 

අභියාචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2017.10.16 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

 

2017 අතගෝසවතු 20 පවත්වන ලද 5 තරවණිය ශිෂෙත්ව විභොගතේ, විභොග අංක 3313239 ට අදොළ පිළිතුරු 
පත්රතේ ඡොයො පිටප  
 
ත ොරතුරු නිලධරයො 2018.09.05 දිනැතිව පහ  පරිදි ප්රතිචොර දක්වන ලදී. 
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'ශ්රී ලංකො විභොග තදපොර් තේන්තුව මගින් පවත්වන ඕනෑම විභොගයක පිළිතුරු පත්රය රහසෙ තල්වඛනයක් 

තලස සලකන බැවින් ඔබතේ ඉල්වීම ඉටුකළ තනොහැකි බව දන්වමි. තමම තදපොර් තේන්තුව මගින් 

නිකුත් කරනු ලබන ශිෂෙත්ව විභොගතේ ප්රතිඵල සේබන්ධතයන් ඔබ සැහීමකට පත් තනොවන්තන් නේ 

නැව  ප්රතිඵල සමීක්ෂණය සඳහො අවසවථොව ලබො දුන් බව සිිපත් කරමි.' 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.09.18 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදී. නේකළ නිලදරය පනතත් 5 (1) (ඕ) වගන්තිය ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබො දීම 

ප්රතික්තෂවප කරන ලදී. තමයින්ද අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.12.11 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අෙස්ථාවේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ සිටින ලදී.  
 
තපොදු අධිකොරිය තවනුතවන් කරනු දක්වමින් එි නිලධොරීන් පවසො සිටිතේ තමවැනි ඉල්වීේ රොශියක් ඇති 
බැවින්, තමම ත ොරතුරු ලබො දීම සඳහො කටයුතු කිරීම, විශොල පරිපොලනමය ගැටලුවකට තුඩු දී ඇති බවයි. 
 
තකතසව වුවද තමම අවසවථොතේ අභියොචක හට ප්රශවන පත්රය පරීක්ෂො කිරීමට අවසවථොව ලබො දීමට හැකි බවට 
පවසො සිටින ලදී. අභියොචක තමයින් සැහීමකට පත්වන බවට පවසො සිටින ලදී.  
 

නිවයෝගය: 
 
අභියොචක හට අද දින සිට සති තදකක් ඇතුළ  ප්රශවන පත්රය පරීක්ෂො කර බැීමට අවසවථොව සලසො තදන 
තලසට තමයින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
 
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. 
 
***** 

 


