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එේ. ජී සුමනදොස  එ.  කර්මොන්  හො වොණිජ කටයුතු අමො ොාංශය  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම/277/2018 (2018.07.17 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 

රැසවීතේදී 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 

කොර්ය පටිපොටිය), රීති අාංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය පටිපොටිය.  

  

සභොපති:                                  මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සොමොජික: විනිසුරු තරෝිණී වල්ගම  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජෂවඨ නීතිඥ එසව. ජී. පුාංචිතහවවො  

 

අධ්ක්ෂ-ජනරොල්:  පියතිසවස රණසිාංහ  

 

අභියොචක            -  එේ. ජී. සුමනදොස මහ ො  

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය     -  තල්කේ,  කර්මොන්  හො වොණිජ කටයුතු අමො ොාංශය 

 
තපනීසිටීම   

අභියොචක    - එේ. ජී. සුමනදොස මහ ො  

තපොදු අධිකොරිය  - එල්. ජී. එන්. ඩී. තසෝමපොල, සහකොර තල්කේ  

      තටක්ලො පී. කුමොරතේ, පරිපොලන නිලධ්ොරී  

      එච්. ඩී. පී. චතුරිකො, කළමනොකොර සහකොර  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.01.15, 2018.02.08 

ත ොරතුරු නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය  2018.02.24 (අභියොචනය ලැබුණු බව 

දැන්ීම) 

2018.01.25 (පිළිතුර) 

නේ කල නිළධ්රයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය  2018.02.08 

නේ කල නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය  2018.03.22 (ත ොරතුරු නිලධ්රයොතේ 

තදවැනි ප්රතිචොරය) 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.03.20 

 

 
 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2018.01.15 හො 2018.02.08 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින්, රොජ පරිපොලන චක්රතල්ඛ අාංක 

06/2006 ි විධිවිධ්ොනයන්ට අනුකූලව විධ්ොයක තසවවො ඝණතේ ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී: 

තමයට ප්රතිචොර තලස ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො විසින්  2018.02.12 දිනැති ලිපිය මගින් ශ්රී ලාංකො ගුරු තසවවතේ සිට ශ්රී 
ලාංකො විදුහල්පති තසවවයට පත්ීේ ලැබූ නිලධ්ොරීන්තේ වැටුප් සැකසීම යනුතවන් ශිර්ෂග  ලිපියක් සහ ශ්රී 

ලාංකො  විදුහල්පති තසවවතේ 3 පන්තිතේ විදුහල්පතිවරුන්තේ වැටුප් තගීම සේබන්ධ්ව යනුතවන් ශිර්ශග  ලිපියක් 

අභියොචකට ලබො තදන ලදී. තමයින් අ ෘප්තියට පත් අභියචක විසින් නේකළ නිලධ්රයො තව  අභියොචනයක් තයොමු 

තකොට නැති අ ර, 2018.03.29 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.   

 

අභියොචනය සළකො බලන අවසවථොතේදී උද්ග ූ කොරණො: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අභියොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) වගන්තිය 

ප්රකොරව තපොදු අධිකොරිතේ සන් කතේ, භොරතේ තහෝ පොලනතේ පවතී ත ොරතුරු ූ බැවින් සහ පනතත් 5 වැනි 

වගන්තිතේ සඳහන් වතිතර්ඛයනටද යටත් තනොවන බැවින්, තපොදු අධිකොරිය විසින්  අභියොචක තව  ලබො දී ඇ .  

නිතයෝගය: 

අභියොචක විසින් ඉල්ුේ කරන ලද ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු 

ලැතේ.  

 

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

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

**** 

 
 


