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දුලිප් චන්දන එ ශ්රී ලංකා විභාග දදපාර්තදේන්ුව 

 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 765/18 (2019.02.05 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  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -    දුලිප් චන්දන 

දනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    විභොග තකොමසොරිසව යනරොල්  

 

දපනීසිටීම   
අභියොචක   - දුලිප් චන්දන 
තපොදු අධිකොරිය  - එච් තේ එේ සී ඒ යයසුන්දර  

  පී එේ හීනටිගල  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

13.01.2018  

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

07.02.2018    

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

22.02.2018 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

23.08.2018  

 

අභියාචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 13.01.2018 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 
2018 වර්ෂතේ පැවැත්ූ ක්රම සේපොදන තසවවයට බඳවො ගැනීතේ සීමි   රඟ විභොගතේ සීමි   රඟ විභොගතේ 
විසව ර 
 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් 
අභියොචක විසින් 07.02.2018   දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 
නේකළ නිලධොරයො  22.02.2018  දිනැතිව ත ොරතුරු ඉල්ීම පැහැදිලි තනොමැති බැවින් 
සවිසව රොත්මකව ත ොරතුරු ඉල්ීම තයොමු කරන තලස ඉල්ලො සිටින ලදී.  අභියොචක විසින් 
2019/03/25 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාදේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

 
අභියොචක පැමිණ සිටිතේ නැ .  
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තපොදු අධිකොරිය විසින්, තකොමිෂන් සභොතේ පුර්ව දැනුේ දීමට ප්රතිචොර දක්වමින්, 2018.11.08 දිනැතිව, 
අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉල්ීම සේබන්ධතයන් ගත් පියවර පිළිබඳව සවිසව රොත්මක දන්වො සිටින ලදී. 
ඒ අනුව ලබො දිය හැකි සියලු ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බව පැහැදිලි විය.  

 
නිතයෝගය: 

 
අභියොචක ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බැවින් 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. 

 
***** 


