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එන්. එන්. ලීලාවතී  එ  ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම) /1458/19 (2019.07.30 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී 

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 අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), 

රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:    මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

 

අභියාචක   - එන්. එන්. ලීලොවතී      

ක ාතිසි ලත් පාර්ශවය  - නේකළ නිලධොරි, ශ්රී ලංකො රක්ෂණ සංසවථොව  

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - එන්. එන්. ලීලොවතී  

යසවතී වොසල    

තපොදු අධිකොරිය  - රුවිනි තහවවොවි ොරනතේ, නීතිමය කළමනොකරු - ශ්රී ලංකො රක්ෂණ සංසවථොව  

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.11.12 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොර තනොමැ  

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2019.01.15 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොර තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.04.24 

 

අභියාච යට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2018.11.12 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 “රක්ෂණ වන්දි ලබො ගැනීම පිළිබඳව (1999 - 2018)” 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2019.01.15 

දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ 

ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2019.04.24 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී.    

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 
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අභියොචක තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කරන ලද්තද් ඇයතේ පු ො හමුදො තසවවතේ නිර  වූ අතයක් බවත්, ඔහු 
ක්රියොන්වි තේදී අතුර්දහන් වූ බැවින් ඔහුට අයත් රක්ෂණ මුදල ලබොගැනීමට අවශෙ බැවින් තමම ත ොරතුරු ඉල්ලීම 
සිදුකරන ලද බවත්ය.  

තකොමිෂන් සභොව ප්රශවන කිරීතේදී තපනී ගිතේ, තපොදු අධිකොරියට අභියොචක විසින් ත ොරතුරු ඉල්ලීේ කරන ලද ලිපි තනොලැබී 
ඇති බවත්, තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොතේ දැන්ීම ලැබුණු කල අභියොචකට නැව  ත ොරතුරු ඉල්ලීම කරන 
තමන් ලිපියක් යැවූ නමුත් එයද අභියොචකට තනොලැබී ඇති බවය.  වදුරටත් තපොදු අධිකොරිය පැහැදිලි කර සිටිතේ අවශෙ 
කටයුතු කිරීම සඳහො මියගිය පුද්ගලයොතේ මරණ සහතිකය අ ෙොවශෙ බවත් ය.  වද එම රක්ෂණ මුදලට නී ෙොනුකූලව 
ිමිකේ ඇති පුද්ගලයන් විසින් අදොළ තදපොර් තේන්තුවට වන්දි මුදල ලබොගැනීම සඳහො අයදුේප ක් ඉදිරිපත් කල යුතු බවත් 
ප්රකොශ කරන ලදී. 

තකොමිෂන් සභොව එවිට තමම වන්දි මුදලට ිමිකේ ඇති පොර්ශවවයන් කවුරුන්ද යන්න විමසු විට, මියගිය පුද්ගලයොතේ 
භොර්යොව සහ දරුවොට තමම වන්දි මුදලට නනතික ිමිකමක් ඇතිබව  හවුරු විය. 

අභියොචක විසින්  ම පුතුතේ මරණ සහතිකය තගනැවිත් ඇති බව නිරීක්ෂනය විය.  

නිකයෝගය: 

අභියොචක සතුව මරණ සහතිකය ඇති බැවින් අදොළ ආය නතේ ක්රියො පටිපොටියට අනුකුලව වන්දි මුදල ලබොගැනීමට කටයුතු 
කරන තමන් අභියොචකට තකොමිෂන් සභොව මගින් උපතදසව ලබොතදන  ලදී. 

අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරන ලදී. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව 
තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

********* 

 


