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ජී.වී. සුමේධා කල්පනී කුමාරි එ. අධිකරණ මසේවා මකාමිෂන් සභාව  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 223 /2018 (2018.06.12 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 පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

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

සභාපති:                             මින්ද ගේමේපිල  

මකාමිෂන් සභා සමාජික:    තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

මකාමිෂන් සභා සමාජික:    තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

මකාමිෂන් සභා සමාජික:    විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:        පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක                       -    ජී.වී. සුමේධා කල්පනී කුමාරි  
මනාතිසි ලත් පාර්ශවය    -    මල්කේ, අධිකරණ මසේවා මකාමිෂන් සභාව 

 

මපනීසිටීම      
අභියොචක                -    තපනී තනොසිටින ලදි 
තපොදු අධිකොරිය        -    ඩී.එේ.ඩී.එල්. බණ්ඩොර, අධිකරණ තසවවො තකොමිෂන් සභොව 

 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.12.12 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් නැ  

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2017.12.28 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.01.29 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.02.14 

 

අභියාචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2017.12.12 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 
2017 වසමර් අධිකරණ මරජිසේරාර් තනතුර සඳහා අයදුේ කළ ප්රමාණය, සේුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගී ූ 

ගණන, පළු සේුඛ පරීක්ෂණමේදී ලකුණු ලබාදුන් ක්රමමේදය, 3604 යටමත් මා ලබාගත් ලකුණු 
සංඛයාව (මවන් මවන් මකාටසේවලට ලබාගත් ලකුණු විසේතරය සමඟ) මදවන සේුඛ පරීක්ෂණයට 
මතෝරාගත් ප්රමාණය, නාම මල්ඛනය, ඔවුන්මේ ලකුණු, සුදුසුකේ පිළිබඳ මතාරතුරු. 2017 සැප්තැේබර් - 
මදසැේබර් 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 
අභියොචක 2017.12.28 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධරයො 2018.01.29 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ බඳවො ගැනීේ කටයුතු  වම අවසන් 
තනොමැති නිසො අභියොකතේ ත ොරතුරු ඉල්ීම හො සවබැඳි අභියොචනය පිළිබඳව ක්රියොකිරීතමන්, අධිකරණ 
තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ අධිකොරී බලය හො අපක්ෂපොතී බව පවත්වොතගන යොමට අගතියක් සිදුවිය හැකි 
ීතේ තහවතුව ම  ප්රතික්තෂවප කරන බවයි. තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 
2018.02.14 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවසේථාමේදී උද්ගතූ කාරණා: 

2018.06.02 දිනැති ලිපිය මඟින් අභියොචක හට අභියොචනො විභොගය සඳහො සහභොගී ීමට තනොහැකි බවට 
වන කරුණු දැක්ීම තකතරි තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනය තයොමු විය. 

 

එතසවම 2018.06.11 දිනැතිව වග උත් රකොර පොර්ශවවය විසින් තකොමිෂන් සභොවට තයොමුකර ඇති ලිපිතේ 
සඳහන් ආකොරයට අයදුේකරු විසින් ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු ලබොදීම අධිකරණ තකොමිෂන් සභොතේ 
අධිකොරී බලය හො අපක්ෂපොතී බව පවත්වොතගන යොමට අගතියක් සිදුවිය හැකි බැවින් පනතත් 5(1)(ඒ) 
යටතත් ප්රතික්තෂවප කරන ලද්තද් ත ොරතුරු ඉල්ලන අවසවථොතේ අදොළ බඳවොගැනීතේ කටයුතු අවසන්ී 
තනොතිබූ නිසො බවත් තමම ලිපිතයන් අයදුේකරු ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු ලබො තදන බවත්ය.  

 
ඒ අනුව තමම ලිපිය ප්රකොරව හො එි අන් ර්ග ය සැලකීතේදී අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු වග 
උත් රකොර පොර්ශවවය විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  තයොමුකර ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය 
කරයි. 

 

නිමයෝගය: 
 

ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටි ත ොරතුරු වග උත් රකොර පොර්ශවවය විසින් ලබො දීම ම  අභියොචනය 
මින් අවසන් කරනු ලැතේ.  

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