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ඩබ්ලිව්.ඩී.ආර්. පත්මලොල් එ. ශ්රී ලංකො දුේරිය තදපොර් තේන්තුව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 269 /2018 (2018.07.12 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.  
 
සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 

අධ්යක්ෂ-යනරොල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියොචක   -     ඩබ්ලලිව්.ඩී.ආර්. පත්මලාල් 

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය            -      අතිතර්ක සමොනයොධිකොරී (පරිපොලන),දුේරිය මූලසවථොනය,  
ශ්රී ලංකො දුේරිය තදපොර් තේන්තුව, තකොළඹ 01 

 

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඩබ්ලලිව්.ඩී.ආර්. පත්මලාල් 

තපොදු අධිකොරිය  -  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය  2017.12.18 

ත ොරතුරු නිළධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය  2017.12.19 දින ත ොරතුරු ඉල්ීම 
ලැබුණු බව දැන්ීම 

නේ කල නිළධ්ොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.01.23 

නේ කල නිළධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය  (2018.02.02 දින අභියොචනය ලද බව 

දැන්ීම) 
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.03.13 

 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2017.12.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

1. තේ වන විට දුේ රිය තදපොර් තේන්තුතව් නිතයෝයය වොණිය අධිකොරි  න්තුර සඳහො එන්,ජී. 
ඉදිතපොල්ලතේ මහ ො කුමන පදනමින් තහෝ පත් කර තහෝ එම ධූරතේ වගකීම පවරො තහෝ 

ඇත්ද? 
2. එතසවනේ ඉහ  පත්කිරීම තහෝ පැවරීම සිදුකළ ිපිතේ පිටප ක් 
3. ඉහ  පත්ීම සඳහො නිළධ්ොරිතයකු ත ෝරොගැනීමට අනුගමනය කළ ක්රියොපටිපොටිය 
4. ඉහ  පත්කිරීම සඳහො නිලධ්ොරිතයකු ත ෝරොගැනීතේදී සලකො බලන ලද නිර්නොයක 
5. ඉහ  පත්කිරීම සඳහො නිළධ්ොරීන් කීතදතනකු සලකො බලන ලදිද? ඒ කවුරුන්ද? 
6. ඒ ඒ නිළධ්ොරීන් විෂතයි ඉහ  නිර්නොයක පිළිබඳව නිරීක්ෂණ ලබො ගත්තත් කොතගන්ද? 
7. එක් එක් නිළධ්ොරීන් විෂතයි ඒ ඒ නිර්නොයක පිළිබඳ ලද නිරීක්ෂණ 
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8. පත්කිරීම පිළිබඳව ලබොතදන ලද අවසොන නිතයෝගය 
9. එකී නිතයෝගයට පොදක ූ නිර්තේශ  

 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො 2017.12.19 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු අයදුේපත්රය 

ගැන ගනු ලබන ඉදිරි පියවර දින 14ක් තුළ දන්වො එවනු ලබන බවයි. ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො පන  

ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 2018.01.23 

දිනැතිව නේකළ නිලධ්රයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධ්රයො 2018.02.02 හො 

2018.02.15 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ අදොළ නිතයෝයය වොණිය අධිකොරි  නතුර සඳහො 

සුදුසුකේ සි  නිලධ්ොරිතයකු ත ෝරො ගැනීම සඳහො තේ වන විට කමිටුවක් පත් කර ඇති අ ර, එම 

කමිටු තීරණය අනුව ඉදිරිතේදී නිතයෝයය වොණිය අධිකොරි  නතුර ආවරණය කිරීමට නිලධ්ොරිතයකු 

පත් කිරීමට නියමි  බව තමම විෂය කරුණට අදොළ පත්ීේ අංශය මඟින් දන්වො ඇති බවත් එබැවින් 

 ොවකොික පියවරක් වශතයන් දැනට එම කොර්යොලතේ තසවවතේ නියුතු එන්.තේ. ඉදිතපොළතේ මහ ොව 

තසවවො අවශය ොව ම  නිතයෝයය වොණිය අධිකොරි  නතුර ආවරණය කිරීමට අංක:ප01/842/2 හො 

2017.11.16 දිනැති ිපිය මඟින් පත්කර ඇති බව පත්ීේ අංශය දන්වො ඇති බවයි. තමම තීරණතයන්ද 

අභියොචක සැහීමකට පත් තනොූ තහයින් 2018.03.13 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

 
නිතයෝගය: 
 

අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටි ත ොරතුරු 9න් 1 හො 2ට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බවත් සති තදකක් 

තුළ අතනක් ත ොරතුරු වන 3 සිට 9 දක්වො කරුණුවලට අයත් ත ොරතුරු ලබොදිය යුතු බව ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභොව විසින් තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කරනු ලැතබ්ල.  

ඒ අනුව අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 

***** 

සටහන: තපොදු අධිකොරිතේ 2018.07.24 දිනැති හො අංක පත්(වි)01/0125/2 දරන ිපිය ප්රකොරව තපොදු 
අධිකොරිය විසින් අභියොචක තව  අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බව නිරීක්ෂණය තව්.  

***** 
 


