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එච්.ජී. චන්දන ජයලත් එ. ශ්රී ජයවර්ධනපුර මහා රරෝහල 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශරයන් විභාග කිරීම)/ 1165 /2019 (2019.07.30 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  

රකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

රකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

රකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     එච්.ජී. චන්දන යයලත් 

රනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, ශ්රී යයවර්ධනපර මහො තරෝහල 

 

රපනීසිටීම   

අභියොචක   - එච්.ජී. චන්දන යයලත්  

තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ සිටින ලදි 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.01.29 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.02.06, 2018.05.09 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.05.22 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
ප්රතිචාරයක් නැත 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.10.15 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 
අභියොචක විසින් 2018.01.29 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 
ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ පන ට ප්රකොරව ඔබතුමොතේ සභොපතිත්වතයන් යුත් ශ්රී යයවර්ධනපර මහ 
තරෝහතල් 2018.01.04, 2018.01.05,2018.01.06 සහ 2018.01.18 යන අධෙක්ෂ මණ්ඩල වොර් ො හො එම 
මොසය තුළ පවත්වන ලද ඉහ  දිනවලට අම රව අධෙක්ෂ මණ්ඩල වොර් ොවක් තිතේ නේ එය 
අභියොචකහට ලබො දීමට කටයුතු කරන තමන් ඉල්ලො සිටී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

2 
 

 
2018.02.06 දිනැති ලිපිතයන් අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීමට දින 14ට අම රව  වත් දින 14ක කොලයක් 
අවශ්ෙ බව දන්වන ලද අ ර 2018.05.09 දිනැතිව දන්වො ඇත්තත් අදොළ ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකි 
බවයි. ඉන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.05.22 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් 
තයොමුකරන ලදි. නේකළ නිලධොරියො නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත්ීම ම  
අභියොචක විසින් 2018.10.15 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.      

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාරේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 

අභියොචනො විභොගය සඳහො රදපාර්ශ්වයම පැමිණ ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටින ලද්තද් 2019.07.18 දිනැති ලිපිය මඟින් තකොමිෂන් සභොවට 
දන්වන ලද්තද් අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටින අධෙක්ෂ මණ්ඩල තීරණ නිශ්වචි ව දන්වන්තන් නේ ව්ම 
ත ොරතුරු ලබොදිය හැකි බවයි. මන්ද අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු වොර් ොවල තබොතහෝ 
ත ොරතුරු අන් ර්ග වන බැවින් එතලස එම ත ොරතුරු පනතත් 5 වන වගන්තිතේ වෙතිතර්කයන්ට 
අදොළවිය හැකි බවයි.  

තමිදී අභියොචක විසින් කරුණු පැහැදිලි කරන ලද්තද් 2018.01.04, 2018.01.05, 2018.01.06 සහ 
2018.01.18 දිනවලදී තසවවකයින් තදතදතනකු අනිවොර්ය නිවොඩු යැීමට අදොළව ගත් අධෙක්ෂ මණ්ඩල 
තීරණ පිළිබඳව වන ත ොරතුරු නිශ්වචි  වශ්තයන් අවශ්ෙකරන බවයි. 

ඒ අනුව අභියොචක විසින් නිශ්වචි  වශ්තයන්  මන්ට අවශ්ෙ ත ොරතුරු කවරක්ද යන්න පැහැදිලි කරන ලද 
බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

නිරයෝගය: 

ඒ අනුව අදොළ ත ොරතුරු සති තදකක කොලයක් ඇතුළ , තකොමිෂන් සභොවට පිටප ක් සි ව අභියොචක 
තව  ලබොදිය යුතු බව නිතයෝග කරනු ලැතේ. එතසව තනොමැති නේ නැව  අභියොචනය විභොග කිරීමට 
යටත්ව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශ්වය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතේ.  

***** 


