
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

1 
 

ඩී. පී. අයි. පී. කුමොර  එ  ප්රොතේශීය මහ තේකේ කොර්යොලය, රොජොාංගනය 

RTIC Appeal (පුේගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/21/2018 (2018.07.23 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැසවී තේදී 

විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අාංක 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 අාංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභොපති:                                    මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික:  තජෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික:  තජෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුාංචිතහවවො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික:  විනිසුරු තරෝිණි වේගම  

 

අධෙක්ෂ-ජනරොේ:  පියතිසවස රණසිාංහ  

 

අභියොචක   -   ඩී. පී. අයි. පී. කුමොර  

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -   නේකළ නිලධොරි - ප්රොතේශීය මහ තේකේ කොර්යොලය, රොජොාංගනය  

 

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඩී. පී. අයි. පී. කුමොර  

තපොදු අධිකොරිය  - සුනිේ අතේතකෝන් - ප්රොතේශීය මහ තේකේ කොර්යොලය, රොජොාංගනය 

 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.09.25 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොර තනොමැ  

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2017.10.10 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොර තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2017.11.01 

 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 

අභියොචක 2017.09.25 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදී. 

“තලොකු  ොත් ො ජීවත්ව සිටියදී ඔහු විසින් භුක්ති විදින ලද කුඹුරු අක්කර ½ ක තකොටස මො හට ලබො තදන 

බව පවසො ජනපද නිලධොරි කොර්යොලතේදී 2016.03.11 දින පැවති සොකච්ඡොතේදී ප්රකොශයක් කර ඇ . එය 

සටහන්  බොතගන තලොකු  ොත් ො ඇතුළු හ ර තදතනකු අත්සන්  බො ඇ . මොතේ අවශෙ ොවය ම  එම 

ලියවිේතේ ස ෙ පිටප  ලබොතදන්න.”  

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 2017.10.10 

දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ 
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ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 2017.11.01 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී.    

අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේදී උේග ූ කොරණො: 

අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කරන ලේතේ ඔහු විසින් ඉහ  සඳහන් කර ඇති ලියුම ඉේලො සිටි නමුත් එය 

ඔහුට තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො තනොදුන් බවය. තමතලස ඉේීේ කර ඇති ලිපිය 2016.03.11 දින පොර්ශවවකරුවන් විසින් 

අත්සන් තකොට ඉඩතේ අයිතිය ලබො දීමට එකඟ ොවය පළකර ඇති ලිපියක් බවත්, තමි ඇති HL 65 දරන තගොඩ ඉඩම සහ 

මඩ ඉඩමක් පිළිබඳව විසව ර කර ඇති බවත්, එම මඩ ඉඩම අභියොචකට සහ  වතකකුට ලබො දීමට පොර්ශවවකරුවන් එකඟ ී 

ඇති බවත් අභියොචක තපන්නුේ කරන ලදී. තමම ලිපිය සිදු කරපු ප්රකොශයක් ලිඛි  සටහනක් වුවද එම ලියකියවිේල සෑදීමට 

කේ ග  වන බව දන්වමින් තපොදු අධිකොරිය එය ලබො දීමට කේ ගන්නො බව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොවට තපන්වො 

දක්වන ලදී. 

 

තපොදු අධිකොරිය තමවිට ප්රකොශ කර සිටිතේ එම ලිපිය / ප්රකොශය අභියොචකට 2018.11.10 වැනි දින ලබො දුන් බවය. නමුත් එය 

නැව ත් අභියොචකට ලබො දීමට කැමැත්  තපොදු අධිකොරිය විසින් ප්රකොශ කරන ලදී.  

එවැනි ප්රකොශයක් අභියොචක විසින් ඔහුට ලැබී තනොමැති බව දැක්ීම නිසො, එය නැව ත් තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට 

අභියොචකට ලබො දීමට හැකි බව තපොදු අධිකොරිය සටහන් කල අ ර එය සහතික කර ගැනීම අභියොචකට තපොදු අධිකොරියට 

පැමිණ සිදු කර ග  හැකි බව දක්වන ලදී.  

නිතයෝගය: 

තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ඉේීේ කර ඇති ලිපිය ලබොදීමට තපොදු අධිකොරිය කටයුතු කර ඇති බැවින් විභොගය අවසන් 

තකතර්. 

අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරන ලදී.  

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අාංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අාංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව 

තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

***** 

 


