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ඩබ්. එම්. එව්. බණ්ඩාර එ. මධ්යම රිසවර ධිකාාිසය 

 
RTIC Appeal (පඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) / 188/2018 (2018.06.01, 2018.06.21 වශ 2018.07.05 දින ඳැලති 
පකොමින් වභා රැව්වීපේ විභාග කිරීපමන් අනතුරුල 2018.07.05 දින අනුමත කරන ද නිපයෝගය)  
 
2016 අංක 12 දරණ පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබද ඳනපේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද 
නිපයෝගය වශ 2017 පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබද පකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු වශ අභියාචනා 
කාර්යයඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටපේ ඳලේලාපගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය 
 
වභාරති               -  මහින්ද ගේමේපි  

කාොමින් වභා වාමාජිා - පයේන නීතීඑ ්ව්ජ . ජ පුංහේපශාලා  

කාොමින් වභා වාමාජිා - ආචාර්ය පවල්වි තිරුචන්ද්ර 

කාොමින් වභා වාමාජිා - විනිසුරු පරෝහිනී ලල්ගම 

 

ධධ්යක්-ජනරාල් - පියතිව්ව රණසිංශ 
 
ධභියාචා        :  ඩබ්. ්ේ. ්ව්. බණ්ඩාර මශතා  

කනොතිසි ත් රාර්ල       :  නේකෂ නිධාරී, මධෙම ඳිසවර අිකකාිසය,  
 

කරනී සිටීම  
අභියාචක        : ඒජ බීජ ව්පේේපබෝ මශතා  

පඳොදු අිකකාිසය                    : ්ේ ්ව් ඒ ටී තිව්මපඳො පතොරතුරු නිධාරී  
      පී වී ්ව් ාන්ත වශකාර අධෙක් 

 

 

පතොරතුරු ඉල්ලීම පගොනු කරන ද දිනය 

 

2017.08.13 

පතොරතුරු නිෂධාිසයා තීරණය බා දුන් දිනය 
 

2017.09.14 

නේ ක නිෂධාිසයා පලත අභියාචනය පයොමු කෂ දිනය 
  

2018.01.08 

නේ ක නිෂධාිසයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 
2018.01.26 

පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ පකොමින් වභාල පලත 
අභියාචනය පයොමුකෂ දිනය 

2018.02.12 

 

ධභියාචනයට රසුබිම්වූ ාරුණු: 

 

අභියාචක 2017.08.13 දිනැති පතොරතුරු ඉල්ලීම මගින් පකපශල්ගමු ඔය කුඩා ඳිසමාණ ය විදුලි බාගාරය 
අදියර 02 පිළිබල වේබන්ධ පතොරතුරු අයිතම 5ක් ඉල්ා සිටින දීජ පතොරතුරු නිධාිසයා 2018.09.14 දිනැතිල 
පිළිතුරු වඳයමින් ඳලවා සිටිපේ අදාෂ අංය විසින් ඔහු පලත වඳයා ඇති ඳශත කරුණු අඩංගු 2017.08.25 දිනැති 
ලිපිය අභියාචක පලත පයොමු පකොට ඇතජ  
 

'පමම ලොඳිතිපේ ඉදිකිරීේ මධෙම ඳිසවර අිකකාිසය ඳිසවර අනුමැතිය බා දී ඇති ව්ාානල පිහිටුලා ඇති 
බල දන්ලා සිටිමිජ උක්ත ලිපිපයන් ඉල්ා ඇති අපනකුේ  පතොරතුරු ලිපිපගොනුල පුරා විසිරී ඇති බැවින් ඒ 
පිළිබල නල ලාර්තාලක් වකව් කෂ යුතුල ඇතජ ඒ වශා අඳ වතුල වේඳේ පනොමැති බැවින් ්පවා කිරීමට 
මධෙම ඳිසවර අිකකාිසය, අදාෂ ඳනත යටපේ බැදී පනොමැති බල අඳපේ වි්ලාවයයිජ'  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබද තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී  
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පමම පිළිතුිසන් වැහීමකට ඳේ පනොව අභියාචක 2018.01.08 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා ශට අභියාචනයක් පයොමු 

කරන දීජ නේකෂ නිධරයා 2018.01.26 දිනැතිල ප්රතිචාර දක්ලමින් ඳලවා සිටිපේ අිකකරණපේ නඩුලක් පගොනු 

කර ඇති බැවින් පතොරතුරු බා දීමට ශැකියාලක් පනොමැති බලයිජ පමයින් අතිප්තියට ඳේ අභියාචක 2018.02.12 
දිනැතිල පකොමින් වභල පලත අභියාචනයක් පයොමු කරන දීජ 
 

ධභියාචනය විභාග ාරන ධලව්ථාකේ උද්ගත වූ ාරුණු: 

පඳොදු අිකකාිසය පමම කරුණ වේබන්ධපයන් කරන ද ඳැමිණිල්ක් මත අිකකරණපේ නඩුලක් පගොනු කර ඇති 

බැවින් පතොරතුරු බා දීම ප්රතික්පාඳ කෂ බල ඳලවා සිටින දීජ අභියාචක ඳලවා සිටිපේ පමම ය විදුලි 

බාගාරයට අදාෂල සිදු කරන ලොඳිතිය අලට ලාවය කරන යනතාලට ශානියක් සිදු පනොලන, අලවර බා දී ඇති 

ආකාරයට සිදු පනොලන බැවින් ඳැමිණිලි කෂ සිටි බලයිජ  

 
නිකයෝගය:  

 
නඩු විභාගයක් ඳැලතීම මත ඳමණක් පතොරතුරු බා දීම ප්රතික්පාඳ කෂ පනොශැකි බල අලධාරණය කර සිටිමුජ 
තලද ඳනත ප්රකාරල කලර ලෙතිපර්යයක් අදාෂ විය ශැකි වුලද, පමම පතොරතුර බා දීම මගින් සිදු ලන මශයන 
සුභසිද්ිකය පතොරතුරු පශළිදරව් කිරීම මගින් සිදුලන ශානිය අභිබලා යන බැවින් පකපශල්ගමු ඔය කුඩා ඳිසමාණ 
ය විදුලි බාගාරය අදියර 02 පිළිබල වේබන්ධ පතොරතුරු අඩංගු ලාර්තාල අභියාචක පලත බා පදන පවට 
නිපයෝග කර සිටිමුජ  
 
අභියාචනය පමයින් අලවන් කරනු ැපබ්ජ 

 
***** 
 
 
 


