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ඒ. ජී. ඩේවිේ  එ ප්රජා පාදක විඩ ෝධන ඩදපාර්තඩේන්තුව   

RTIC Appeal (පුද්ගලික ව ඩෙන්ත විභාග කිරීම)/578/18 (2019.01.16 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  

ඩකාමිෂන්ත සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ඩකාමිෂන්ත සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ඩකාමිෂන්ත සභා සමාජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභිොචක   - ඒ. ජී. තේවිේ     

ඩනාතිසි ලත් පාර් වෙ  - නේකළ නිලධොරි - ප්රයො පොදක විත ෝධන තදපොර් තේන්තුව     

 

ඩපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ නැ   

තපොදු අධිකොරිය  - ආර්. පී. එසව. සේන්ුමොරි , තකොමසොරිසව - ප්රයො පොදක විත ෝධන තදපොර් තේන්තුව 

    එේ. පී. ඩී. එල්. ුලතිලක, සහකොර තකොමසොරිසව - ප්රයො පොදක විත ෝධන  

           තදපොර් තේන්තුව 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.04.07 (ප්රථම ත ොරතුරු 

ඉල්ීම තගොනුකර ඇත්තත් 

2018.02.28 දිනතේදීය. එයට 

ප්රතිචොර 2018.03.26 දින දක්වමින් 

තපොදු අධිකොරිය අව ෙ ත ොරතුරු 

පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් 

අභියොචකතගන් ඉල්ලන ලදී. 

පැහැදිලි කිරීම සමග නැව  

අභියොචක විසින් 2018.04.07 දින 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන 

ලදී.) 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.04.20 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.05.14 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොර තනොමැ   

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.06.04 
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අභිොචනෙට පසුබිේූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2018.04.07 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

“2007, 2009, 2011, 2013, 2015 හො 2017 වර්ෂ වල  අනු අංක 01 සිට 21 දක්වො වන බසවනොිර පළොතත් 

ප්රොතේශීය ප්රයො විත ෝධන කොර්යොලය පිිටි ඒ ඒ අධිකරණවල තසවවය කළ ප්රයො විත ෝධන නිලධොරින් 

සංඛ්ෙොව, සහ  ඒ ඒ වර්ෂයන් අවසොනය වන විට ලබො ග  ප්රයො විත ෝධන ආඥොලොභින් සංඛ්ෙොව.”  

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ත ොරතුරු ඉල්ීතේ තගොනුව ලැබීම පිළිබඳව ප්රතිචොර දුන් නමුත් 

පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2018.05.14 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

2018.06.04 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථාඩේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචක පැමිණ නැ . 

තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචකට ඉදිරිපත් කරන ලද පිළිතුර තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කරන ලදී. එය ප්රමොණවත් තලස 

තකොමිෂන් සභොව පිළිගනු ලබයි. 

නිඩෙෝගෙ: 

තපොදු අධිකොරිය ලබො දී ඇති පිළිතුර ප්රමොණවත් යැයි පිළිගැනීමට හැකි තහයින් 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 තදපොර් වය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

***** 

 


