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ග්රේෂන් බුද්ධික විග්ේසිංහ එ. රාජ්ය ග් ේවා ග්කාමිෂන්  භාව 
 
RTIC Appeal (පුද්ධගලික වශග්ෙන් විභාග කිරීම)/ 1498 /2019 (2019.11.26 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. 
 
 භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
ග්කාමිෂන්  භා  මාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
ග්කාමිෂන්  භා  මාජික:           විනිසුරු තරෝිනී වල්ගම 
 
අධ්යක්ෂ ජ්නරාල් :                   වසන්  හපආරච්චචි 
 
අභිොචක   -     ග්රේෂන් බුද්ධික විග්ේසිංහ  
ග්නාතිස ලත් පාර්ශවෙ             -    නේකළ නිලධොරී, රාජ්ය ග් ේවා ග්කාමිෂන්  භාව 
    
ග්පනීසටීම   
අභියොචක   - ග්රේෂන් බුද්ධික විග්ේසිංහ 
තපොදු අධිකොරිය  - ආර්.තේ.ආර්.ආර්. රණීර, තයෙෂවඨ සහකොර තල්කේ 

 නූයො මුරුතේසන්, අතිතර්ක තල්කේ 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.01.10 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.01.29 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.02.26 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.03.19 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.05.13 

 
අභිොචනෙට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.01.10 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි.  
 

1. PSC/APL/4/26/2012 හො 2013.05.02 ලිපිය 
2. PSC/APL/4/561/2012 හො 2014.02.12 ලිපිය 
3. PSC/EST/05-04/12/2014 හො 2014.07.15 ලිපිය 
4. PSC/APP/04/60/2016 හො 2018.06.19 ලිපිය 
5. PSC/APP/04/60/2016 හො 2018.08.28 ලිපිය 
6. PSC/ET/5/1/28/1/1 හො 2011.07.11 ලිපිය 
7. PSC/EST/09-03/2015 හො 2015.12.03 ලිපිය 
8. PSC/EST/09-03/2015 හො 2015.12.03 ලිපිය 
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9. PSC/EST/5/ තපොදු -3/28/2013 හො 2013.08.21 ලිපිය 
10. PSC/ADM/13/02/2018 හො 2018.06.22 ලිපිය 

 
ත ොරතුරු නිලධොරීයො විසින් 2019.01.29 දිනැතිව පහ  පරිදි ප්රතිචොර දේවන ලදි. 
 

ඔබ විසින් 2019.01.10 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ලියොපදිංචි අංක PSC/APL/RTI/01/19 දරන 
ත ොරතුරු ඉල්ීතේ 5 (II) යටතත් ඉල්ලො ඇති තල්ඛනය සේබන්ධතයන් අභියොචකතේ සමොංක හො 
2018.12.17 දිනැති ලිපිය මගින් පිළිතුරු ලබො දී ඇ . අංක 5 II (ii) යටතත් සඳහන් ත ොරතුරු 
ඉල්ීේ පනතත් 5(1)(අ) වන උප වගන්තිතේ විධි විධොන අනුව පහ  තහවතු ම  ප්රතිේතෂවප කරමි. 
5 II (ii) තමම අංකය යටතත් ඔබ විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තවනත් නිලධොරිතයකුතේ 
අභියොචනයේ සේබන්ධතයන් ලබො දුන් තීරණවලට අදොළ ීම. 
 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2019.02.26 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයේ 
තයොමුකළ අ ර නේකළ නිලධොරියො විසින් 2019.03.19 දිනැතිව ප්රතිචොර දේවමින් සඳහන් කරන ලද්තද් 
අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තවනත් නිලධොරිතයකු සේබන්ධතයන් ලබොදී ඇති තීරණයේ වන 
බැවින් ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(අ) වගන්තිය අනුව එම ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකි බවයි. තමම 
ප්රතිචොරතයන්ද අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2019.05.13 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයේ 
තයොමුකරන ලදි.  
    
අභිොචනෙ  ලකා බලන අව ේථාග්ේ දී උද්ධගත වූ කාරණා:  
 
තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කර සිටී.  
අභියොචනො විභොගතේදී අභියොචක සඳහන් කර සිටින ලද්තද්  මන් විසින් ඉල්ලො සිටි ත ොරතුරු තේ වන විට 
තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති බවත් ලද ත ොරතුරුවලින්  මන් සැහීමකට පත්වන බවත්ය. 
නිග්ෙෝගෙ 
 
ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටින ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබොදීම හො එම ත ොරතුරුවලින් 
අභියොචක සෑහීමකට පත්ීම ම  අභියොචනය මින් 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.  
 
***** 


