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තේ එේ ආර් තේ ජයසුන්දර එ. කොන් ො හො ළමො කටයුතු අමො ොාංශය 
 
RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය) 123/2018 (2018.04.26 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 රීතින්ි (ගොසවතු 
සහ අභියොචන කොර්යපටිපොටිය), රීති අාංක 28 යටතත් පව වොතගන යනු ලබන කොර්ය පටිපොටිය. 
 
සභොපති    -  මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සොමොජික - තජෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පාංචිතහවවො  
තකොමිෂන් සභො සොමොජික -  ආචොර්ය තසේවි තිරුචන්රන්  
තකොමිෂන් සභො සොමොජික -           විනිසුරු තරෝිනී වේගම 
අධ්ේෂ-ජනරොේ  - පියතිසවස රණසිාංහ 
 
අභියොචක   - තේ එේ ආර් තේ ජයසුන්දර මහ ො 
තනොතීසිලත් පොර්ශවය  - තේකේ කොන් ො හො ළමො කටයුතු අමො ොාංශය 
 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය: 2017.08.28 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය:   ප්රතිචොරයේ තනොමැ  

නේකළ නිලධ්ොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය: 2017.10.26 

නේකළ නිලධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය:  2017.11.07 

RTIC තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය:  2018.01.10 

 
  
අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2017.08.28 දිනැති ඉේීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදී. 

1. 2015.04.08 දිනැති සවථොන මොරු නිතයෝගයට එතරිව රොජ තසවවො තකොමිෂන් සභොව තව  

2015.05.15 දින අභියොචක ඉදිරිපත් කළ අභියොචනයට කොන්  හො ළමො කටයුතු අමො ොාංශතයන් 

තකොමිසම තව  තයොමු කළ වොර් ොව  

2. 2015.04.08 දිනැති සවථොන මොරු නිතයෝගයට එතරිව රොජ තසවවො තකොමිෂන් සභොව තව  

2015.05.20 දින මොනව ිමිකේ තකොමිෂන් සභොවට 1710/2015 අාංක යටතත් මො කළ 

පැමිණිේලට කොන් ො හො ළමො කටයුතු අමො ොාංශතයන් තකොමිසම තව  තයොමු කළ වොර් ොව  

3.  නතුර හැරයොතේ නිතේදනයට එතරිව 2016.10.01 දිනැති අභියොචනය අනුව 2016.12.20 දින 

රොජතසවවො තකොමිෂන් සභො කොර්යොලතයන් කොන් ො හො ළමො කටයුතු අමො ොාංශය තව  තයොමු 

කළ ලිපියට අමො ොාංශතයන් ලබොදුන් වොර් ොව  

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො, නියමි  කොලය ඇතුළ  පිළිතුරු ලබො දීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 
2017.10.28 න නේකළ නිලධ්ොරියො තව  අභියොචනයේ ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඉන් අනතුරුව 2017.11.07 
දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො අදොළ ත ොරතුරු සපයන ලදී. ඉන් අනතුරුව 2017.11.07 දිනැතිව 
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ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො අදොළ ත ොරතුරු සපයන ලදී. අභියොචක තමම ත ොරතුරු අසේපර්ණ බව පවසමින් 
2018.01.10 දිනැතිව  තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. අභියොචක කරුණු දේවමින් 
දන්වො සිටින්තන් වොර් ොවන්ි සඳහන් ඇමුණුේ ලබො දී තනොමැති බවයි. 
 
අභියොචනය විභොග කිරීතේ අවසවථොතේදී උද්ග ූ කොරණො: 
 
තපොදු අධිකොරිය 2018.04.23 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොතේ තනොතීසි වලට ප්රතිචොර දේවමින් පවසො සිටිතේ 
2017.11.07 දිනැතිව අභියොචක තව  ඉේලො ඇති ත ොරතුරු ලබො දුන් බවයි.  වද අභියොචනයට තමම 
වොර් ොද අමුණ ඇති බව නිරීේෂනය විය. අභියොචක තනොතීසි වලට ප්රතිචොර දේවො තනොතිබිණි. 
 
නිතයෝගය:  
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් සපයො ඇති ප්රතිචොරය ප්රමොණවත්  බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 
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