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ඩබ්ලිව්.පී.එම්. ප්රනාන්දු එ. රාජ්ය පරිපාලන, කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 

අමාත්යාාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 262 /2018 (2018.07.12 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  

කකාමිෂන්ද සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන්ද සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

කකාමිෂන්ද සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ඩබ්ලලිව්.පී.එේ. ප්රනොන්ු 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී,  

රොයෙ පරිපොලන, කළමනොකරණ සහ නීතිය හො සොමය පිළිබඳ 

අමො ෙොංශය 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - කපනී කනාසිටින ලදි  

තපොු අධිකොරිය  - තපනී තනොසිටින ලදි 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2017.05.18 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො ුන් දිනය 

 
2017.05.22 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2017.09.08 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො ුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.03.14 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2017.05.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
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2015 වසතර් ශ්රී ලංකො ඉංජිතන්රු තසවවතේ විතශවශ පන්තියට උසසව කිරීම සඳහො පැවති සේමුඛ 
පරීක්ෂණතේ අතිතර්ක ුේරිය සොමොනෙොධිකොරී (යටි ල) හො අතිතර්ක තල්කේ (කොර්මික) ප්රවොහන 
අමො ෙංශතේ  නතුරු සඳහො අයුේකරුවන් ලබොගත් ලකුණු. 
 

ත ොරතුරු නිලධොරිය 2017.05.22 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් සඳහන් කර සිටින ලද්තද් අදොළ ත ොරතුරු 
ලබොදීම පනතත් 5 වන වගන්තිතේ වෙතිතර්ක අනුව ප්රතික්තෂවප කරන බවයි. මින් අ ෘප්තතියට පත් 
අභියොචක විසින් 2017.09.08 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකළ අ ර නේකළ 
නිලධොරියො පනතත් සඳහන් නියමි  කොල පරොසය තුළ කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක 
විසින් 2018.03.14 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.      

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකව් දී උද්ගත් වූ කාරණා:  

අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොු අධිකොරිය පැමිණ නැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 
2018.06.19 දිනැතිව තපොු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොවට ලිඛි ව දන්වො එවො ඇත්තත් අභියොචක 
විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු අංක PSC/EST/06-08/03/2017 හො 2018.05.03 දිනැති ලිපිය මඟින් 
තයොමුකර ඇති බවත් එි පිටප ක් තකොමිෂන් සහොතව් අවධොනය සඳහො තේ සමඟ අමුණො ඇති බවත්ය. ඒ 

අනුව 10 ආකෘති පත්රයට අනුව මොතේ PSC/EST/06-08/05/2017 හො 2018.05.31 දිනැති ලිපිතයන් 
ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බවත් එි පිටප ක් මීට අමුණො ඇති බවත්ය. 
 
තමම කරුණු දැක්ීම ම  තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටිනුතේ අභියොචක විසින් විමසො ඇති 
ත ොරතුරු, තපොු අධිකොරිය විසින් තේ වන විටත් ලබො දී ඇති බවය. 

 

නිකයෝගය: 

අභියොචක විසින් විමසො ඇති ත ොරතුරු තපොු අධිකොරිය විසින් ලබොදීම ම  අභියොචනය මින් අවසන් කරනු 
ලැතබ්ල. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල.  

***** 

 


