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ඕ. ඒ.ආර්. කුලස ේන එ. බන්ධනාගාර මුල ේථානය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම/254/2018) (2018.10.22 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 කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  
  
 භාපති:                            මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සොමොජික: විනිසුරු තරෝිණී වල්ගම  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයයෂවඨ නීතිඥ එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
 
අධයක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක   -   ඕ. ඒ.ආර්ය්. කුලතසවන 

සනාතිසි ලත් පාර්ශවය    - බන්ධනොගොර මුලසවථොනය 

සපනීසිටීම   
අභියොචක    - පැමිණ නැ  
 
තපොදු අධිකොරිය   - ගොමිණී කුරුප්පපුආරච්චචි- සොයන්්  

  තේ.අ.අයි.පි.කහන්දවොරච්චචි-    

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.01.15 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.02.14 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය   

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය 
තයොමුකළ දිනය 

2018.03.18 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2018.01.15 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී: 

1. තනොපැමිණීම තහවතුතවන් තසවවය අවසන් කර ඇ . ඔහු අසනීප බව දන්වො එවූ පණිවිඩතේ 
පිටප ේ  

2. නැව  තසවවය පිිටුීමට නිර්ය්තද්ශ කර ඇති ලිපිතේ පිටප ේ  
3.  නතුර සවිර කිරීතේදී තසවවය දීර්ය්ඝ කිරීතේ ලිපි පිටප   
4. වවදය වොර්ය් ොතේ පිටප ේ  
5. වැටුප්ප දඩ ගැසීම ගැන ලිපිතේ පිටප ේ හො එම මොසතේ වැටුප්ප වොර්ය් ොතේ පිටප ේ 
6. අර්ය්ථ සොධක අරමුදතල් අංක, B කොඩ්ප , ගිණුතේ අංකය  
7. විනය විතරෝධී ක්රියොවකට දඩුවේ කර ඇත්නේ ඒ පිලිබද වොර්ය් ො පිටප ේ  
8. මත්රවය වැටීේ ගැන වොර්ය් ො  
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9. බන්ධනොගොර කැරැල්තල්දී මො ලද ප්රශංසොත්මක තසවවයට අදොළ ලිපිතේ පිටප ේ 
 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.02.14 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් සපයො ඇ . තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්පතියට 

පත් අභියොචක 2018.03.18 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය  ළකා බලන අව ේථාසේදී උද්ගතූ කාරණා: 

මුලික විභොගතේදී තමයින් සමහර තල්ඛන 5(1) වගන්තිතේ වයතිතර්ය්ඛයට අනුව ලබො දිය තනොහැකි බව 
පැවසිණ. තපෞද්ගලික ලිපි තගොනුව අභියොචන අධිකරණතේ බැවින් එය විභොගතේදී ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) වගන්තිය ප්රකොරව 
අභියොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති අනිකුත් ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සතුව පවතින තහයින්ද, 5(1) 
වගන්තිතේ වයතිතර්ය්ඛයකට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීම සිදු විය. 

නිසයෝගය: 

අභියොචක විසින් ඉල්ුේ කරන ලද ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දීම සිදු වූ බැවින් අභියොචනය 
අවසන් කරනු ලැතේ.  
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්යපටිපොටිය, ගැස් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
 
 
***** 

 


