
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

බී චමොලි එ. අල්ලස ්ත ෝ දූෂණ විමර්ශන තකොමිෂන් සභොව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/404/2018 (2018.10.16 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැස්ීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොස්තු  ො අභියොචන කොර්යය 

පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුංචිත ්වො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධයක්ෂ-යනරොල්:  පියතිස්ස රණසිං   

 

අභියොචක   -    බී චමොලි 

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -  නීතීඥ සුතන්ත්රො යයසිං , නිතයෝයය අධයක්ෂක යනරොල්, අල්ලස ්ත ෝ 

දූෂණ විමර්ශන තකොමිෂන් සභොව 

 

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - බී චමොලි 

තපොදු අධිකොරිය  - සබ්රරි ම  ො, ස කොර අධයක්ෂක - නනතික, අල්ලස් ත ෝ දූෂණ 

විමර්ශන තකොමිෂන් සභොව 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2017.05.23 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ   

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.04.23 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ   

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.05.10 

 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2017.05.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් ප   ත ොරතුර ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

2014 Ref BC/496/2014/B12 යන පැමිණිල්ලට අදොළ සොක්ි සට න්වල ස තික කරන ලද 
පිටපත් 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොත ොසත් ූ බැවින් අභියොචක 

2018.04.23 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයොද පන  ප්රකොරව 

නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොත ොසත් ූ බැවින් අභියොචක 2018.05.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතේදී උද්ග ූ කොරණො: 

තපොදු අධිකොරිය තවනුතවන් පැමිණි සබ්රරි ම  ො, තමම අභියොචනො විභොගයට සේබන්ධව කටයුතු කරන  
නීතීඥ සුතන්ත්රො යයසිං  ම ත්මිය  ට අද දින පැමිණීමට අප සු බැවින් අභියොචනො විභොගයට තවනත් 
දිනයක් ලබො තදන තමන් තකොමිෂන් සභොව  මුතේ ඉල්ීමක් කර සිටියි. 

 

අභියොචනය කල්  බනු ලැතබ්ර. 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2018.11.27 
 
****  
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/404/2018 (2018.11.27 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැස්ීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොස්තු  ො අභියොචන කොර්යය 

පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුංචිත ්වො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  

 

අධයක්ෂ-යනරොල්:  පියතිස්ස රණසිං   

 

අභියොචක   -    බී චමොලි 

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -  නීතීඥ සුතන්ත්රො යයසිං , නිතයෝයය අධයක්ෂක යනරොල්, අල්ලස ්ත ෝ 

දූෂණ විමර්ශන තකොමිෂන් සභොව 

 

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - බී චමොලි 

    ආර් ස්ටැන්ලි  

තපොදු අධිකොරිය  - නීතීඥ සුතන්ත්රො යයසිං , නිතයෝයය අධයක්ෂක යනරොල්, අල්ලස් ත ෝ 

දූෂණ විමර්ශන තකොමිෂන් සභොව 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතේදී උද්ග ූ කොරණො: 

තපොදු අධිකොරිය 2018.11.27 දිනැති ලිපිතයන් තකොමිෂ සභොව තව  පවසො සිටිතේ; 

“තමම අභියොචක විසින් ලිඛි  පැමිණිල්ලක් අල්ලස් තකොමිෂන් සභොව තව  ඉදිරිපත් කරන ලදුව, 

ඒ සේබන්ධතයන් විමර්ශනයක් පවත්වො අභියොචකතේ ස  සොක්ිකරුවන් 09 තදතනකුතේ ප්රකොශ 

ස  අදොළ තල්ඛන ලබො ගන්නො ලදී. 

එම විමර්ශනය අවසොනතේ ඉදිරිපත් ූ කරුණු සලකො බලො, අල්ලස් පන  යටතත් කටයුතු කිරීමට 

කරුණු කිසිවක් ත ළි තනොවුතයන්, තකොමිෂන් සභොව විඉන් තමම තගොනුව වසො දැමීමට තීරණය 

කර ඇ .  

තමම විමර්ශනයට අදොලව අභියොචක විසින් පැමිණිලි කර ඇති කොරණය සේබන්ධතයන්, තමම 

අභියොචක  ට කිසිදු අේබන්ධ ොවයක් ත ෝ නිශ්චි  දැනීමක් තනොමැති බවද දන්වො සිටින” බවයි. 

අභියොචක, තමම පැමිණිල්ලට අදොලව ඉඳුනිල් අතශෝක විමලසිරි යන ම යන තසෞඛය පරීක්ෂක විසින් 

පිළිතයළ කරන ලද වොර් ොව ලබො ගැනීතේ  ැකියොව විමසන ලදුව තපොදු අධිකොරිය ප්රකොශ කර සිටිතේ 

තමම පරීක්ෂණය සිදු කිරීමට අදොලව අල්ලස් තකොමිෂන් සභොව අ ට පත්ූ කිසිදු පරීක්ෂණය වොර් ොවක්, 

සට නක් ත ෝ තල්ඛනයක් අියොචක  ට ලබො දීමට  මො එකඟ තනොවන බවයි.  

නිතයෝගය: 

ඉ තින් සඳ න් කරුණු ස  තපොදු අධිකොරිය අදොළ පරීක්ෂණය සිදු කිරීමට අදොලව අල්ලස් තකොමිෂන් 

සභොව අ ට පත්ූ කිසිදු පරීක්ෂණය වොර් ොවක්, සට නක් ත ෝ තල්ඛනයක් අියොචක  ට ලබො දීමට 

එකඟ තනොීම සැලකිල්ලට ගනිමින් අභියොචනය තමතස් අවසන් කරන ලදී.  

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

*****  


