
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

එස.් ඒ. ඩි. ඒෆ.් පි. ජයතිලක එ. තගොවිජන සංවර්ධන තදපොර් තේන්තුව 
 
RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය)/RTIC 173/2018 (12.07.2018 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේදී 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 පිළිබඳතකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොස්තු හො 
අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 19 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  
 
සභොපති:   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජයෂ්ඨ නීතීඥ එස.් ජී.පංචිතහ්වො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වේගම  
 
අධයක්ෂ-ජනරොේ:  පියතිස්ස රණසිංහ  
 
අභියොචක   එස්. ඒ. ඩි. ඒෆ.් පි. ජයතිලක මහ ො 
තනොතිසි ලත් පොර්ශවය  තකොමසොරිස ්තජනරොේ, තගොවිජන සංවර්ධන තදපොර් තේන්තුව 
 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2017.10.03 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
 

2017.10.25  

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන්සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2017.01.22 

 
 
අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2017.10.03 දිනැති ඉේීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදී. 
1995 වර්ෂතේ සිට 2017 වර්ෂය දක්වො මහර, කඩව , සූරියපළුව, තගොවිජන තස්වො මධයසථ්ොනයට 
අනුයුක් ව එි තගොවිජන සංවර්ධන සභොතේ සභොපතිධුරය දැරූ නිලධොරීන්තේ නොම තේඛනය සහ ඔවුන් 
සභොපතීත්වය දරූ කොල සීමොව. 
 
 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 
අභියොචක 2017.10.25 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 
2017.01.22 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.   
අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතේදී උද්ග වූ කොරණො:  
අභියොචනය ලිඛි  කරුණු කියොපෑම ම  සලකො  බලනු ලැබීය. ත ොරතුරු නිලධොරී විසන් අභියචක තව  
2018.01.19 දිනැති ලිපිය තයොමු තකොට 1995 වර්ෂතේ සිට 2010 වර්ෂය දක්වොත්, 2010 වර්ෂතේ සිට 
2017 වර්ෂය දක්වොත් සභොපතීත්වය දරූ පද්ගලයන්තේ නේ, තකොමිෂන් සභොවට ද පිටප ක් සි ව ඒවො 
ඇ .  එනමුත් අභියචක 2018.05.14 දිනැති ලිපිය මගින් තකොමිෂන් සභොවට දන්වනු ලැබුතේ, තපොදු 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

අධිකොරිය  මො තව  ඒවො ඇති ත ොරතුරු ප්රමොණවත් වුව ද , අදොල වර්ෂවල දින වකවොනු පැහැදිලිව 

සඳහන් තනොමැති බවයි. තගොවිජන සංවර්ධන නිලධොරී 2018.05.24 දිනැති ලිපිය මගින් තගොවිජන තස්වො 
කමිටුතේ 1995 සිට 2017 දක්වො කමිටු සභොපති ධූරය දැරූ නිලධොරීන්තේ තේඛණය අභියචක තව  
යැීමට කටයුතු තකොට ඇ . තේ බව තපොදු අධිකොරිය විසින් 2018.06.19 දිනැති ලිපිය මගින් තකොමිෂන් 
සභොවට දැනුේ දී ඇ .    
නිතයෝගය: 
 
අභියොචකතේ ඉේීම අනුව අදොළ ත ොරතුරු සපයො ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරයි. 
අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්තු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
***** 
 


