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කේ. ජී .යු  ඉන්ද්රජිත් සිල්වා එ. ශ්රී ලංකා විභාග කෙපාර්තකේන්ද්ුව 
 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශකෙන්ද් විභාග කිරීම)/ 1034/2019 (2019.06.04 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේ දී 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 

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

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

කකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභිොචක   -     තේ. ජී .යු  ඉන්රජිත් සිල්වො 
ක ාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -    විභොග තකොමසොරිසව , යනරොල් , නේකල  නිලධොරී, ශ්රී ලංකො විභොග 
තදපොර් තේන්තුව 
 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - තේ. ජී .යු  ඉන්රජිත් සිල්වො  
තපොදු අධිකොරිය  - එච්,එේ .සි.ඒ . යයුන්දර , විභොග තකොමසොරිසව (පරිපොලන) 
                                       ඩී.එේ හීනටිගල (P.M.A) 

 
ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.08.28 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.09.05(ත ොරතුරු 

ඉල්ීම ලැබුණු බව දැන්ීම) 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.11.11 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

පිළිතුරේ නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.31 

 
අභිොච ෙට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.08.28 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 
1. බන්ධනොගොර තදපොර් තේන්තුතේ 11 තපල තේලර් සහ 11 තපල සුභසොධක නිලධොරීන් බදවො ගැනීම 

සදහො 2017.02.18 දින පවත්වන ලද  රග විභොගතේ ප්රතිපල සටහන නිකුත් කර තිතේද ? 
 

2. බන්ධනොගොර තදපොර් තේන්තුතේ 11 තපල තේලර් සහ 11 තපල සුභසොධක නිලධොරීන් බදවො ගැනීම 
සදහො 2017.02.18 දින පවත්වන ලද  රග විභොගතේ ප්රතිපල සටහතන් සහතික පිටපත් (විභොග අංක 
1125) 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 
අභියොචක විසින් 2018.11.11 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 
2018.12.31 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.    
 

අභිොච ෙ සලකා බල  අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 
ත ොරතුරු ඉල්ීම සේබන්ධතයන් ප්රශවන කිරීතේදී තපොදු අධිකොරිය කියො සිටිතේ 2017.02.18 දින 
බන්ධනොගොර තදපොර් තේන්තුතේ 11 තපල තේලර් සහ 11 තපල සුභසොධක නිලධොරීන් බදවො ගැනීම යන 
නමින්   රග විභොගයේ පවත්වො නැති බව පවසො සිටිතේ ය. 
අදොළ  රග විභොගය සඳහො වූ  අයදුේප  අභියොචක සතුවූ ඇද්ද යන්න තකොමිෂන් සභොව විමසීතේදී අභියොචක 

පවසො සිටිතේ ඔහු සතුව අදොළ අයදුේ ප  නැති බවය. ශ්රී ලංකො විභොග තදපොර් තේන්තුව ප්රතිඵල අංශතයන් 

විමසීතේදී 2017.02.18 දින  බන්ධනොගොර තදපොර් තේන්තුතේ 11 තපල තේලර් සහ 11 තපල පනුරුත්ථොපන  

නිලධොරීන් බදවො ගැනීම සදහො  රග විභොගයේ පවත්වො ඇති නමුත් බන්ධනොගොර තදපොර් තේන්තුතේ 11 

තපල තේලර් සහ 11 තපල සුභසොධක නිලධොරීන් බදවො ගැනීම සදහො  රග විභොගයේ පවත්වො නැති බව 

පවසො සිටි බවත් පවසන ලදී. 
 වදුරටත් අභියොචක පවසො සිටිතේ ඔහුතේ මිත්රතයේ තමම විභොගය හරහො උසසව ීමේ ද ලබො තගන ඇති 

පවසො සිටිතේ ය. 

 

නිකෙෝගෙ: 
 

2017.02.18 දින පැවති අභියොචකට අදොළ වන  රග විභොගය සේබන්ධතයන් නිෂවි  ත ොරතුරු ( රග 

විභාගයේ නිවැරදි නම තහෝ අයදුේ පත් අංකය) තපොදු අධිකොරියට ලබො දීමට අභියොචකට නිතයෝග කරනු 
ලැතේ. 
 
 වද  අදොළ වන  රග විභොගය සේබන්ධතයන් නිෂවි  ත ොරතුරු ලැබීතමන් පසු තපොදු අධිකොරිය එකඟ වූ  

පරිදි  රග විභොගයට අදොළ ලිපිතගොනු පරීේෂො කිරීමට අභියොචකයොට නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 
ඉහ   තකොන්තද්සියට යටත්ව අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 
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