
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය. 

ජේ ඒ ඩී එම් ශිජලෝන් එ. ශ්රී ා ම  ශ ංකාවල 
 

RTIC Appeal (ජේඛනගත  මර්යඳටිඳමටිය)/ 56 /2017 (2018.06.12 දින ඳකලති විධි ත් ජ ොමින් 

වභම රැව්වීජම්දී විභමග කිරීජ න් අනතුරුල අනු ත  රන ද නිජයෝගය). 
 
2016 අා  12 දරණ ජතොරතුරු දකනගකනීජම් අයිතිලමසි   පිළිං ඳනජත් 32(1) ලගන්තිය ප්ර මරල 

 රන ද නිජයෝගය වශ 2017 ජතොරතුරු දකනගකනීජම් අයිතිලමසි   පිළිං ජ ොමින් වභම රීතීන්හි 

(ගමව්තු ශම අභියමචන  මර්යය ඳටිඳමටිය), රීති අා  28 යටජත් ඳලත්ලමජගන යනු ංන  මර්යය 

ඳටිඳමටිය.  

 

වභමඳති:                                   මහින්ද ගම්මම්පිල  

ජ ොමින් වභම ව මජි : ජ්යෙෂ්ඨ න තීඥ  කිෂ්ඨාලි පින්ජ් ෝ යයවර්ධන  

ජ ොමින් වභම ව මජි : ජ්යෙෂ්ඨ න තීඥ  එස . ජී. පුංචිජ් ේවා  

ජ ොමින් වභම ව මජි : ආචාර්ය ජ්සල්වි තිරුචන්ද්රන්  

ජ ොමින් වභම ව මජි : විනිසුරු ජ් ෝහිණි වල්ගම  

 

අධයක්-ජනරමේ:  පියතිස ස  ණසුං   

 

අභියමච    -     ජ්ේ ඒ ඩී එම් ශිජ්වෝන් මිය 

ජනොතිසි ත් ඳමර්ලය             -    නම්කළ නිලධාරී  ශ්රී ලුංකා ම  ංකුංකුව 

 

ජ් ො තුරු ඉල්ලීම ජ්ගොනු ක න ලද දිනය 
 

2017.06.13 
 

ජ් ො තුරු නිළධාරියා ඥ ණය ලංා දුන් දිනය 

 
2017.06.20 (ජ් ො තුරු 
ඉල්ලීම ලකබුණු ංව දකන්වීම) 

නම් කල නිළධාරියා ජ්ව  අභියාචනය ජ්යොමු කළ දිනය 
  

2016.06.24 
 

නම් කල නිළධාරියා ඥ ණය ලංා දුන් දිනය 

 
- 

ජ් ො තුරු දකනගකතීජ්ම් අයිතිවාසකම පිළිංඳ ජ්කොමිෂ්ඨන් සභාව 
ජ්ව  අභියාචනය ජ්යොමුකළ දිනය 

2017.07.07 
 

 
අභියමචනයට ඳසුබිම්වූ  රුණු: 
 
අභියාචක 2017.06.13 දිනකති ජ් ො තුරු ඉල්ලීම මගින් ඳ   ජ් ො තුරු ඉල්ලා සටින ලදී. 

1. 2006 අුංක 10 සුංජ් ෝධි  133 වගන්තිය ය ජ්ේ වර්ෂ්ඨ 2012 කාලසීමාව  ංලඳාන ංාලවයස කා  
ස ථි   කන්ඳතුවලින්  වා ගකතීජ්ම් ංදු අය කළ  කකිද? 

2. ඊ  අදාළ චක්  ජ්ල්ඛනජ්ේ පි ඳ ක් (2012 වර්ෂ්ඨය) 
 
ජ්ඳොදු අධිකාරිජ්යහි ජ් ො තුරු නිලධ යා ස  නම්කළ නිලධ යා ප්රතිචා  දකක්වීම  අජ්ඳොජ් ොසේ වූ 

ජ් යින් අභියාචක 2017.07.07 දිනකතිව ජ්කොමිෂ්ඨන් සභාව ජ්ව  අභියාචනයක් ජ්යොමු ක න ලදී.    
 

අභියමචනය ව ම ංන අලව්ථමජේදී උද්ගතවූ  මරණම: 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය. 

ජ්කොමිෂ්ඨන් සභාජ්ේ ජ්නොඥස වල  2017.10.09 දිනකතිව ප්රතිචා  දක්වමින් ජ්ඳොදු අධිකාරිය ඳවසා 

සටින්ජ්න් අයි ම අුංක 1න්  අද ස  ක  ඇේජ්ේ කුමන ඳන ක් සම්ංන්ධජ්යන්ද යන වග ඉල්ලීජ්මහි 
ඳක කදිලි ජ්නොමකති වීම ස  අදාළ ජ් ො තුරු ජ්ඳොදු අධිකාරිජ්යහි සන් කජ්ේ ජ් ෝ ඳාලනජ්ේ ජ් ෝ වි ය 
ඳථය තුළ ජ් ෝ ජ්නොමකති ංවේ එම ජ් ො තුරු ජ්ේශීය අදායම් ජ්දඳාර් ජ්ම්න්තුජ්වන් ලංා ග  යුතු 

ංවේය. ජ්ම් ංව ජ්ඳොදු අධිකාරිය 2017.07.25 දිනකති ලිපිය මගින් අභියාචක ජ්ව  දන්වා ඇති ංවේ ජ්ඳොදු 
අධිකාරිය ඳවසා සටින ලදී. 
 

නිජයෝගය: 
 

ජ්ඳොදු අධිකාරිය 2016 අුංක 12 ද ණ ජ් ො තුරු දකනගකතීජ්ම් අයිතිවාසකම පිළිං ඳනජ්ේ 3 වගන්තිය 
ප්රකා ව ලංා දිය යුේජ්ේ සන් කජ්ේ ජ් ෝ භා ජ්ේ ජ් ෝ ඳාලනජ්ේ ජ් ෝ ඇති ජ් ො තුරුය. එංකවින් ජ්මම 
අවස ථාජ්ේදී ජ් ො තුරු ලංා ග  යුේජ්ේ ජ්වනේ ජ්ඳොදු අධිකරියකින් ංකවින් ජ් ො තුරු 

සම්ංන්ධජ්යන්ජ්ඳොදු අධිකාරිජ්යහි ප්රතිචා ය පිළිග   කකිය.  එනමුේ ඳනජ්ේ 42 වගන්තිය ප්රකා ව 

2017.02.03 දින අුංක 2004/66 ද ණ ගකසට් ඳත්රජ්ේ ඳළ වූ ජ් ුලලාසී අුංක 4 (vi)   අනුකුලව 'ඉල්ලා 
සටින ජ් ො තුරු ජ්වනේ ආය නයක් සතුව ඇති ංව ජ් ො තුරු නිලධාරියා දන්ජ්න් නම් අයදුම්ඳ  එකී 
ජ් ො තුරු  ංාජ්ගන ඇති ජ්ඳොදු අධිකාරිජ්ේ ජ් ො තුරු නිලධාරියා ජ්ව  යවා ඒ ංව අයදුම්කරු  ලිඛි ව 
දින 07ක් තුළ දන්වා යකවිය යුතු' ංව  අවධා ණය ක  සටිමු. 
 

ජ්කොමිෂ්ඨන් සභා රීතින්හි, රීති අුංක 27 (ගාස තු  ා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය, ගකසට් අුංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකා ව ජ්මම නිජ්යෝගය ජ්දඳාර් වය ජ්ව  සන්නිජ්ේදනය කිරීම  නිජ්යෝග ක  සටිමු. 
 

අභියාචනය ජ්මයින් අවසන් ක නු ලකජ්ේ. 
 
***** 


