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බී. ඒ. බී. එව්. ජයලර්ධන එ. ප ොලිව් මුව්ථානය  
  
RTIC Appeal (පඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) / 264/ 2018 (2018.07.19 දින ඳැලති පකොමින් වභා රැව්වීපේ 
විභාග කිරීපමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිපයෝගය) 

2016 අංක 12 දරණ පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනපේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 
ද නිපයෝගය වශ 2017 පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  පකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු 

වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටපේ ඳලේලාපගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය 

  

වභා ති                                  : මහින්ද ගේමේපි 

ප ොමින් වභා වාමාජි යින්  : විනිසුරු පරෝහිනී ලල්ගම 

                  පයේඨ  නීතිඥ එව්. ජී. පුංචිපශේලා 

                   ආචාර්ය පවල්වි තිරුචන්ද් රන් 

 

අභියාච                               : බී. ඒ. බී. එව්. යයලර්ධන මශතා 

පනොතිසි ත්  ාර්ල           : පඳොලිව්ඳති, පඳොලිව් මව්ථානය  

 

ප නීසිටීම      

අභියාචක                  -  බී. ඒ. බී. එව්. යයලර්ධන මශතා 
පඳොදු අධිකාරිය          - ආර්. එේ. එන්. රේනායක, උඳ පඳොලිව් ඳරීක්ක  

 

පතොරතුරු ඉල්ලීම කෂ දිනය 2018.27.02 

පතොරතුරු නිධාරියා තීරණය බාදුන් දිනය ප්රතිචාරයක් 
පනොමැත  

නේ කෂ නිධාරියා පලත අභියාචනය පයොමුකෂ දිනය 2018.03.15 

නේ කෂ නිධාරියා තීරණය බාදුන් දිනය ප්රතිචාරයක් 
පනොමැත  

පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබද පකොමින් වභාල පලත අභියාචනය 
පයොමුකෂ දිනය 

2018.04.25 

 

අභියාචනයට  සුබිම් වූ  රුණු: 

2018.27.02 ලැනි දින අභියාචක විසින් පඳොදු අධිකාරිපයන් ඳශත පතොරතුරු ඉල්ා සිටින දී:  

IGP /PA /0/660/14 ඳැමිණිල් වශා ගේඳශ පඳොලිව් අධිකාරී කාර්යාපයන්ද, 

නිපයෝයෙ පඳොලිව්ඳති බව්නාහිර උතුර මිනන්දද  පඳොලිව් දුක්ගැනවිලි විවුමේ 
පකොට්ඨායට බා දී ඇති සියලු ලාර්තා ල පිටඳේ ශා එම පකොට්ඨාපේ අධෙක් පශෝ 
ව්ථානාධිඳති විසින් ලැලිපේරිය පඳොලිසියට යලා ඇති සියලු ලාර්තා ල පිටඳේ ශා එම 
පකොට්ඨාපේ අධෙක් පශෝ ව්ථානාධිඳති විසින් ලැලිපේරිය පඳොලිසියට යලා ඇති 
2014.09.29 දිනැති ලිපිපේ පිටඳතක් ශා එම ලිපිය වමඟ යලා ඇති ලිපි ල පිටඳේද, 

පඳොලිව් මවථ්ානපේ 2014.06.11 දින CIB/11/40/36/ දරණ ඳැමිණිල් වශා ගේඳශ 
පඳොලිව් අධිකාරී විසින් යල ඇති විමර්න ලාර්තාපේ පිටඳේ ශා ඒ වමඟ අමුණා ඇති 
ප්රකා ල පිටඳේ ශා ලැලිපේරිය පඳොලිසිපේ 2014.06.13 දිනැති CIB/3/187/99 
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ඳැමිණිල්පල් පිටඳේ ශා අනවිව 109(4) අනුල පයොදා ඇති 109(4) යටපේ පයොදා ඇති 
වටශන් ල පිටඳේ ශා ලැලිපේරිය පඳොලිසිපේ 2014.02.19 දිනැති CIB/1/299/211 
ඳැමිණිල් වශා අනවිව 109(4) යටපේ පයොදා ඇති වටශන් ල පිටඳේ ශා අනවිව 
110(1) අනුල ලගඋේතර කරුලන් 05ක් කැලා බාගේ ප්රකා ල පිටඳේ 

පමයට ප්රතිචාර පව පතොරතුරු නිධාරියාපගන් කිසිදු ප්රතිචාරයක් පනොැබුණු පශයින්, 2018.03.05 
ලැනි දින අභියාචක විසින් නේ කෂ නිධාරියා පලත අභියාචනයක් ඉදිරිඳේ කර ඇත. එයටද ප්රතිචාරයක් 
පනොවුණු බැවින්, අභියාචක විසින් 2018.04.25 ලැනි දින පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ 
පකොමින් වභාල පලත අභියාචනයක් පයොමුකරන දී.  
  

අභියාචනය විභාග  රන අලව්ථාපේ උද්ගත වූ  රුණු: 
අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ පකොට ඇති පතොරතුරු බා දීම වශා වති තුනක කායක් අලෙ බල පඳොදු 
අධිකාරිය විසින් පකොමින් වභාල පලත ඉදිරිඳේ කරන දී.  

නිපයෝගය: 

ඉල්ලුේ පකොට ඇති පතොරතුරු වති තුනක් (03) ඇතුෂට බා පදන පව පඳොදු අධිකාරියට නිපයෝග 
කරමු.  
 

අභියාචනය කල් තබන දී. 
 

මීෂඟ විභාග දිනය: 2018.08.13 

**** 

 RTIC Appeal (පඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) / 264/ 2018 (2018.08.13 දින ඳැලති පකොමින් වභා රැව්වීපේ 
විභාග කිරීපමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිපයෝගය) 

2016 අංක 12 දරණ පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනපේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 
ද නිපයෝගය වශ 2017 පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  පකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු 

වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටපේ ඳලේලාපගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය 

  

වභා ති                                  : මහින්ද ගේමන්පි 

ප ොමින් වභා වාමාජි යින්  : විනිසුරු පරෝහිනී ලල්ගම 

        පයේඨ නීතිඥ එව්. ජී. පුංචිපශේලා 

    ආචාර්ය පවල්වි තිරුචන්ද්රන් 

 

අභියාච                               : බී. ඒ. බී. එව්. යයලර්ධන මශතා 

පනොතිසි ත්  ාර්ල           : පඳොලිව්ඳති, පඳොලිව් මව්ථානය  

 

ප නීසිටීම      

අභියාචක                  -  බී. ඒ. බී. එව්. යයලර්ධන මශතා 

පඳොදු අධිකාරිය          - ආර්. එේ. එන්. රේනායක, උඳ පඳොලිව් ඳරීක්ක  

     ජි. පී. පක්. රායරේන, පඳොලිව් ඳරීක්ක 

 

  

අභියාචනය විභාග  රන අලව්ථාපේ උද්ගත වූ  රුණු: 
පඳොදු අධිකාරිය විසින් ඉල්ලුේ කරන ද පතොරතුරු පකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී අභියාචක පලත බා 
පදන දී.  

නිපයෝගය: 
අභියාචක පලත පඳොදු අධිකාරිය විසින් බා දුන් පතොරතුරු පිලිබල අභියාචක තෘප්තිමේ බැවින් 
අභියාචනය වමාප්ත කරමු.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 3 

 

පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ 32(3) ලගන්තිපේ පකොමින් වභා රීතීන්ට (ගාව්තු වශ 

අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), අනුල පමම නිපයෝගය අභියාචනපේ ඳාර්ලකරුලන් ශට බාදීමට 

කටයුතු කරන පමන් නිපයෝග කර සිටිමු.                    
 

 අභියාචනය අලවන් කරන දී. 
 

***** 

 

............................................................. 

මහින්ද ගේමන්පි - වභාඳති 

  

.............................................................. 

විනිසුරු පරෝහිනී ලල්ගම - පකොමින් වභා වාමාජික 

 

.............................................................. 

පයේඨ නීතිඥ එව්. ජී. පුංචිපශේලා - පකොමින් වභා වාමාජික 

 

.............................................................. 

 ආචාර්ය පවවී තිරුචන්ද්රන් - පකොමින් වභා වාමාජික  

 

 

 

 
 


