
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

ඒ පී ඩී රාජපක්ෂ එ ශ්රී ලංකා විභාග දෙපාර්තදේන්තුව 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශදෙන්ත විභාග කිරීම)/ 1065 /2019 (2019.06.18 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් 
සභො රැසවීකේ දී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 
2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව  රන 

ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචනො  ොර්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්යය පටිපොටිය.  

 

දකාමිෂන්ත සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

දකාමිෂන්ත සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

දකාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

අභිොචක   -     ඒ පී ඩී රාජපක්ෂ 

ද ාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -     විභොග ක ොමසොරිසව යනරොල්  
 
දපනීසිටීම   
අභියොච    - ඒ පී ඩී රාජපක්ෂ 
කපොදු අධි ොරිය  - එච් කේ එේ සී ඒ යයසුන්දර  

  පී එේ හීනටිගල 
  

කතොරතුරු ඉල්ීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 
2018.03.12 

කතොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.08.06 

නේ  ළ නිලධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  
2018.09.11 

නේ  ළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
-  

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව කවත 
අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.10.16 

 
අභිොච ෙට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 
අභියොච  විසින් 2018.03.12 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහත කතොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 
2017 ජූී 22 වන දින පවත්වනු ලැබූ රොයෙ  ළමන රන සහ ොර 3 වන කරවණිය විෂයන්ට අදොලව මො 
විසින් සැපයු පිළිතුරු පත්ර 2 විභොග කදපොර්තකේන්තුවට පැමිණ නිරීක්ෂණය කිරීමට 
 
කතොරතුරු නිලධොරියො 2018.08.06 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් විභොග කදපොර්තකේන්තුව විසින් 
පවත්වොකගන යනු ලබො විභොග ප්රශවන පත්ර වල රහසෙභොවය කහවතුකවන් කතොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්කෂවප  ර 

සිටින ලදී. කමම ප්රතිචොරකයන් අතෘප්තතියට පත් අභියොච  විසින් 2018.09.11 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො 
කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. නේ ළ නිලධොරයොද පනත ප්ර ොරව, නියමිත  ොලය තුළ ප්රතිචොර 

දැක්ීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් අභියොච  විසින් 2018.10.16 දිනැතිව ක ොමිෂන් සභොව කවත 
අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී.    



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

 
අභිොච ෙ සලකා බල  අවස්ථාදේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 
කපොදු අධි ොරිය කවනුකවන්  රුණු දක්වමින් පවසො සිටිකේ ප්රශවන පත්ර පරීක්ෂො කිරීම සඳහො කතොරතුරු 
ඉල්ීේ රොශිය කපොදු අධි ොරිය කවත ලැකබන බවත් එම සියල්ලන්ට ප්රතිචොර දැක්ීම ප්රකයෝගි ව ඉතොමත් 
අපහසු බවයි. ක කසව වුවද ක ොමිෂන් සභොකේ නිකයෝගය මත අභියොචට තම ප්රශවන පත්රය පරීක්ෂො කිරීමට 
අවසවථොව සැලසිය හැකි බව පවසො සිටින ලදී.  
 

නිදෙෝගෙ: 
 
අභියොච  කවත තම ප්රශවන පත්රය පරීක්ෂො කිරීමට අවසවථොව සැලසීමට කපොදු අධි ොරියට කමයින් නිකයෝග 
 රනු ලැකේ. 
 

අභියොචනය කමයින් අවසන්  රනු ලැකේ. 

 
ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අං  2004/66, 
2017.02.03)  ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ශවය කවත සන්නිකේදනය  රනු ලැකේ. 

 
***** 
 


