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ඩී.ජී.ජේ. ජේ .ජයවර්ධන එ. සබරගමු පලාත් ආණ්ඬුකාර කාර්යාලය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1249/18 (2019.08.26 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  
ජ ාමිෂන් සභා සමාජි :  තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
ජ ාමිෂන් සභා සමාජි :  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
ජ ාමිෂන් සභා සමාජි :  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධ්යේෂ-ජනරාල්:  වසන්  හපුආරච්චචි 
  
අභියාච    - ඩී. ජී. තේ. තේ. ජයවර්ධන 

ජනාතිසි ලත් පාර්ශවය  - නේකළ නිලධොරි - සබරගමු පලාත් ආන්ඩුකාරවර කාර්යාලය 
 
ජපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ ඇත.  
තපොදු අධිකොරිය  - තේ.ජි.එස්.එස්. තකෝරලතේ -තතාරතුරු නිලධාරි 
    ඩී.ජී.තේ.තේ.ජයවර්ධන-සහකාර කළමනාකර  
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

 

2018-11-16 

 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018-12-12 
 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018-12-11 
 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2019-01-21 
 
 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

13-02-2019 
 
 

 
අභියාචනයට පසුබිම්වූ  රුණු: 
 

අභියොචක  2018-11-16 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 

1. 2017.11.20 දිනැතිව අභියොචක විසින් ඉඹුල්තේ ප්රොතද්ශීය සභොතේ තල්කේ  නතුර (වැඩබලන) 
සඳහො පත්කර  නතුර අත්ිටුීම සඳහො ගැනීමට යන තීරණය සේබන්ධ කරනු ලබන 
අභියොචනය සහතික කරන ලද පිටපත් 2 

2. තමම ලිපියට පිළිතුරු ලිපියේ තහෝ ලිපි අභියොචක තව   එවො ඇත්නේ එම ලිපිතේ සහතික කරන 
ලද පිටපත් තදක බැගින් 
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3. තමම 2017/11/20  දිනැති අභියොචක විසින් එවො ඇති අභියොචනො ලිපියට ආණ්ඩුකොරවර 
කොර්යොලතයන් තගන ඇති තීරණය සටහන් කර ඇති ලිපිතේ තහෝ ලිපි වල සහතික කරන ලද 
පිටපත් තදක බැගින් 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018/12/12 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින්ඩ පවසා සිටිතේ ත ොරතුරු ඉල්ීම සේබන්ධතයන් 
ලිපි කටයුතු   කිසිවේ කොර්යොලතේ තනොමැති බවය. තෙෙ ප්රතිචරතයන්ඩ අතෘප්තතියට පත් අභියොචක  

2018/12/11 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව 

සතුටුදයි ප්රතිචොර දැේීමට  අතපාසත් වූ බැවින් අභියොචක 2019-02-13 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

 
අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාජේදී උද්ගතූ  ාරණා:  
පොර්ශව තදකම පැමිණ සිටින බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කරන ලදී. 
 

තපොදු අධිකොරිය තකොමිෂන් සභොව තව  දැනුේ තදනු ලැබුතේ අභියොචක විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ත ොරතුරු ඉල්ීමට 
විෂය වන ලිපිතගොනු  කිසිවේ තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ තනොමැති බවයි.  

තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කරනු ලැබුතේ අභියොචක විසින් 2018-11-16  දිනැතිව ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු 

ඉලිීතමි අංක 02 සහ 03 ඒකී ඉල්ීතමි ම පළමුවන ඉල්ීම ම  රැඳී පවතින බැවින් තපොදු අධිකොරිය විසින් 
අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉල්ීමට පදනේ වන ලිපිතගොනුව තසොයො ග  යුතු බවය. 
නිජයෝගය: 
අභියොචක සන් කතේ පවතින ඉඹුල්තේ ප්රොතද්ශීය සභොතේ තල්කේ  නතුර (වැඩ බලන) සඳහො පත්කර,  නතුර 
අත්ිටුීමට අදොළව ගනු ලැබූ තීරණය අඩංගු තල්ඛනතේ පිටප ේ තපොදු අධිකොරිය තව  තයොමු තකොට ඒකී 
තල්ඛනය ම  පදනේව තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචක ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තසොයො බලො මීළඟ අභියොචනො විභොග 
දිනතේදී තකොමිසමට රැතගන ඒන තලස තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
 

ඒ අනුව මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.12.10 දිනට කල් බනු ලැතේ. 

 

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. 
 

***** 
 
RTIC Appeal (පුද්ගලි  වශජයන් විභාග කිරීම)/1249/18 (2019.12.10 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  
ජ ාමිෂන් සභා සමාජි :  තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
ජ ාමිෂන් සභා සමාජි :  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
ජ ාමිෂන් සභා සමාජි :  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධ්යේෂ-ජනරාල්:  වසන්  හපුආරච්චචි 
  
 

අභියාච    - ඩී. ජී. තේ. තේ. ජයවර්ධන 

ජනාතිසි ලත් පාර්ශවය  - නේකළ නිලධොරි - සබරගමු පලාත් ආන්ඩුකාරවර කාර්යාලය 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3 

 

 

ජපනීසිටීම   
අභියොචක   - පැමිණ ඇත.  
තපොදු අධිකොරිය  - තේ.ජි.එස්.එස්. තකෝරලතේ -තතාරතුරු නිලධාරි 

     
අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාජේදී උද්ගතූ  ාරණා:  
පොර්ශව තදකම පැමිණ සිටින බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කරන ලදී. 
තපර දින නිතයෝගය පරිදි අද දින තපොදු අධිකොරිය විසින් 2017.11.20 දිනැතිව අභියොචක විසින් ඉඹුල්තේ ප්රොතද්ශීය 
සභොතේ තල්කේ  නතුර (වැඩබලන) සඳහො පත්කර  නතුර අත්ිටුීම සඳහො ගැනීමට යන තීරණය සේබන්ධ 
කරනු ලබන අභියොචනය සහතික කරන ලද පිටප ේ තමම තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තපොදු අධිකොරිය අභියොචකට  
එකී සහතික පිටප  ලබො තදන ලදී. 
 වද තපොදු අධිකොරිය දන්නවො සිටින්තන් අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉල්ීතමි සදහන් 2 සහ 3 යන කරුණු වලට 
අදොළව  කිසිදු ක්රියොමොර්ගයේ තගන තනොමැති බැවින් ඒ සේබන්ධතයන් ත ොරතුරු කිසිවේ තපොදු අධිකොරිය 
සන්ත් කතේ තනොපවතින බවය. 
 
නිජයෝගය: 
 
තමම නිතයෝගය ලැබී සති තදකකේ (02)  ඇතුළ  අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉල්ීතමි සදහන් 2 සහ 3 යන කරුණු 
වලට අදොළව  තපොදු අධිකොරිය විසින්  කිසිදු ක්රියොමොර්ගයේ තනොගත් බව තමම තකොමිෂන් සභොවට පිටප ේ  සි ව 
අභියොචකට ලිබි ව දන්වො යැීමට තපොදු අධිකොරියට  මින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
 
අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 

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. 

 

***** 

 


