
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

 
 

ඩි. පි. ක ොක ොඹන්  එ. සී/ස උළුවිටිකේ ස සුරුවම්  ො ණය ගණුකෙනු පිලිබඳ සමුප ොර සමිතිය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/RTIC 93/2018 (19.07.2018 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 පිළිබඳතකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  

 

සභොපති:   මින්ද ගේමේපිල  

ක ොමිෂන් සභො සමොජි : තයයෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී.පුංචිතහවවො  

ක ොමිෂන් සභො සමොජි : ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන් 

ක ොමිෂන් සභො සමොජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අධ්යේෂ-ජනරොල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියොච    ඩි. පි. තකොතහොඹන්  මහ ො 

කනොතිසි ලත් පොර්ශවය සභොපති , සී/ස උළුවිටිතේ සකසුරුවේ හො ණය ගණුතදනු පිලිබඳ සමුපකොර 

සමිතිය 

 

කපනීසිටීම     

අභියොචක   - ඩි. පි. තකොතහොඹන්  මහ ො 

තපොදු අධිකොරිය  - මදුභොශිනි, කළමනොකොරිනී 

    ආශො සුගන්දි, ලිපිකරු 

     

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.10.13 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයේ තනොමැ  

නේ කල නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

 

2017.11.07 

නේ කල නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයේ තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2017.12.17 

 

අභියොචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

 
 

අභියොචක දිනැති 2017.10.13 ඉල්වීම මගින් අයි ම 5ේ යටතත් දීර්ය්ඝ වශතයන් ත ොරතුරු ඉල්වීම 

ඉදිරිපත් තකොට ඇ .    
 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

2017.11.07 දිනැතිව නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේ කළ නිලධොරියොද පන  

ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක  2017.12.17 දිනැතිව තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

 

අභියොචනය සල ො බලන අවස්ථොකේදී උද්ගතවූ  ොරණො:  

තපොදු අධිකොරිය ප්රකොශ කර සිටිතේ සමිතිතේ සොමොජික ත ොරතුරු හො ගිණුේ ත ොරතුරු අභියොචක හට ලබො 

තනොතදන තලසට මහසභොතවදී තයෝයනො සවී ර කර ඇති නමුත් 2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු පන ට 

අනුව 2017.10.13 දින සමිතියට ලැබී ඇති අභියොචනය සඳහො ත ොරතුරු ලබො දීමට 2018.04.01 දින රැසවවූ 

කොරක සභොව තීරණය කර ඇති බවයි. ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය තමම තීරණය හො පිළිතුරු පත්රය, 

2018.04.05 දිනැති ලිපිය මගින් තකොමිසමට හො අභියචක තව  ඒවො ඇ .   

අභියචක විසින් තපොදු අධිකොරිය තව  පිටප ේ සි ව 2018.04.25 දො මින් තකොමිසමට අදොළ 

ත ොරතුරු ඉල්වුේ පත්රතේ ත ොරතුරු සැතකවින් ඉදිරිපත් තකොට ඇ . ඊට අදොළ පිළිතුරු ස.ණ.ස  

සමිතිතේ තල්වකේ තුමිය තකොමිසේ සභොව ඉදිරිතේ අභියොචක තව  ලබො තදන ලදි. 

නිකයෝගය: 
අභියොචකතේ ඉල්වීම අනුව අදොළ ත ොරතුරු සපයො ඇති බව තකොමිසම නිරීේෂණය කරයි. අභියොචනය 

මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 

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

 

***** 
 


