ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය.

එස් ඒ තේ රොජපක්ෂ එ. තගොවිජන සංවර්ධන දිස්ික් කොර්යොලය - ගේපහ
RTIC Appeal (තපෞද්ගලික විභොග කිරීම)/135/2018 - 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ
අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු
දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන් හි (ගොස්තු සහ අභියොචනො කොර්යයපටිපොටිය),
රීති අංක 28 යටතේ පවේවොතගන යනු ලබන කොර්යයපටිපොටිය තමම අභියොචනො විභොගය 2018.07.17 දින පැවති තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේ තකොටසක් තලස පවේවන
ලදී.
සභාපති - මහින්ද ගේමන්පිල
ක ාමිෂන් සභා සාමාජි - තජෙෂ්ඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්තටෝ ජයවර්ධන
ක ාමිෂන් සභා සාමාජි - තජෙෂ්ඨ නීතීඥ එස්. ජී. පංචිතහ්වො
ක ාමිෂන් සභා සාමාජි - ආචොර්ය තසලී තිරුචන්රන්
ක ාමිෂන් සභා සාමාජි - විනිසුරු තරෝහිනී වල්ගම
අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිස්ස රණසිංහ
අභියාච - එස් ඒ තේ රොජපක්ෂ
කනාතීසි ලත් පාර්ශව - එේ එල් එන් සඳමොලි, තගොවිජන සංවර්ධන සහකොර තකොමසොරිස්, තගොවිජන
සංවර්ධන දිස්ික් කොර්යොලය, ගේපහ
කපනීසිටීම
අභියාච - එස් ඒ තේ රොජපක්ෂ
කපාදු අධි ාරිය - තපනී සිටිතේ නැ
ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය:
ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය:
නේකළ නිලධොරියො තව අභියොචනය තයොමු කළ දිනය:
නේකළ නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය:
RTIC තකොමිෂන් සභොව තව අභියොචනය තයොමු කළ
දිනය:
අභියාචනයට පසුබිම් වූ

2017.12.16
2017.12.22
2017.12.31
2018.01.05
2018.01.10

රුණු:

අභියොචක, 2017.12.16 දිනැති ලිපිය මඟින් පහ සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී.
1. අංක ගේ/07/අනව/මල්වතු/2017/02 පරීක්ෂණය පැවැේූ 2017.12.13 දින අභියොචක ඇතුළු
තපේසේකරුවන් විසින් සහභොගී ීම සනොථ කළ නේ සහ අේසන් තල්ඛනතේ ඡොයො පිටපේ සහ
සහභොගී ූ නිලධොරීන්තේ නොම තල්ඛනය
2. ඉහ පරීක්ෂණ වොර් ොතේ සහතික පිටප ක්
3. එදින ඉදිරිපස කොමරතේ තස්වතේ නිර ව සිටි මහ ො පර්ණ ක ොබහ පටිග කළ බවට අභියොචක
හට දන්වන ලදී. එතුමොතේ නම සහ නතුර ඇතුළුව පටිග කළ හඬ පටතේ පිටප ක්
4. තපේසතේ විස් ර අභියොචක හට 2017.12.14 දින අංක 1488 දරන ලියොපදිංචි ැපැල්
කුවි ොන්සිතයන් ලැබිණි. එම කුවි ොන්සිතේ පිටප ක්
1

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය.

5. ගේ/සං/ත ොරතුරු පන /18 දරන ත ොරතුරු ලිපිය සැකසු දිනය 2017.12.08 වශතයන් සඳහන්
වන අ ර පරීක්ෂණය පැවැේූ දින 2017.12.13 තහෝ ඊට තපර අභියොචක හට එීමට ප්රමොද ීමට
තහ්තුව
ත ොරතුරු නිලධොරී 22.12.2017 දින පිළිතුරු ලිපියක් මඟින් අභියොචකට දන්වො සිටිතේ, 2017.12.13 දින
ගේ/07/අනව/මල්වතු/2017/02 පරීක්ෂණ තගොනුවට අදොළව කැඳවන ලද පරීක්ෂනතේදී පැමිණිලි
පොර්ශවතයන් මූලික කරුණු විමසීතේදී අභියොචක විසින් සිදු කරන ලද බොධො සේබන්ධව ගේපහ තපොලිස්
ස්ථොනයට තගොවිජන සංවර්ධන සහකොර තකොමසොරිස් විසින් පැමිණිල්ලක් තගොනු කර, ඒ අනුව ගේපහ
මතහ්ස්රොේ අධිකරණතේ අංක 2386/17 යටතේ නඩුවක් පවේවොතගන යන බැවින් ඉල්ලො සිටින ලද
ත ොරතුරු ලබො දීමට තනොහැකි බවයි. තේ පිළිබඳව සෑහීමකට පේ තනොූ අභියොචක, 2017.12.31 දින
නේකළ නිලධොරී හට අභියොචනයක් තගොනු කරන ලදුව, නේකළ නිලධොරී 2017.01.05 දින එයට පිළිතුරු
ලබො තදමින් පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු පනතේ 5(1)(ඒ) වගන්තිය ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්තෂ්ප
කරන බවයි. ඒ පිළිබඳව සැහීමකට පේ තනොූ අභියොචක 2018.01.10 දින තකොමිෂන් සභොවට
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.
අභියාචනා අවස්ථාකේ උද්ගත වූ

ාරණා:

තපොදු අධිකොරිය අභියොචනො විභොග කිරීමට පැමිණ සිටිතේ නැ .
නිකයෝගය:
නේකළ නිලධොරී සහ තපොදු අධිකොරිතේ තකොමසොරිස් ජනරොල් හට තමම අභියොචනයට අදොලව ත ොරතුරු
ලබොදීමට තහෝ ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතික්තෂ්ප කිරීම පිළිබඳව කරුණු දක්වමින් ලිඛි තද්ශනයක්
තකොමිෂන් සභොවට, 2018.07.31 දින තහෝ ඊට ප්රථම, ඉදිරිපේ කිරීමට තමයින් නිතයෝග කර සිටිමු.
2018.08.13 දින වන විට ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු අභියොචක සතු තනොවුවතහොේ, තමම අභියොචනය
නැව ේ කැඳවනු ලැතේ.
අභියොචනය කල් බනු ලැතේ.
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