
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඒ.ජි. ඩේවිේ එ. රාජ්ය ඩ ේවා ඩ ාමිෂන්  භාව 

 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/291 /2018 (2018.10.08) 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 
ඩ ාමිෂන්  භා  මාජි : තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ඩ ාමිෂන්  භා  මාජි : ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන් 

ඩ ාමිෂන්  භා  මාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම 
 

අභියාච    -     ඒ.ජි. ඩේවිේ 

ඩ ාතිසි ලත් පාර්ශවය-      රාජ්ය ඩ ේවා ඩ ාමිෂන්  භාව 
 

ඩපනීසිටීම  
අභියොචක       -   

තපොදු අධිකොරිය)  - ටී. මුරුඩේෂන් - අතිඩර්  ඩේ ම් 
           ආර්ය්.ඩී.පී.එසව. ධර්ය්මතසවන - ජ්තයෂවඨ සහකොර තල්වකේ 

 
 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 2017.11.20 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය  

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 2018.01.22, 2018.02.05 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

2018.03.06 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ  රුණු: 
අභියොචක විසින් 2017.11.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදි. 
1. බන්ධනොගොර පුනරුත් ොපන හො ින්දු කටයුතු අමොත්යංශය යටතත් ඇති ප්රයො පොදක විතශෝධන 

නිළධොරින්ට ශවතර්ය්ණි කීයක් තිතේද යන වග (I, II,III ආදී වශතයන්) 

2. 2015.11.20 සිකුරොදො අංක 1941/41 දරන ගැසට් පත්රය ප්රකොර ඒ ඒ ප්රයො විතශෝධන නිළධොරින්ට ිමි 

නිළධොරි ගණය කුමක්ද? 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියොචක 2018.01.22 සහ 2018.02.05 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 
නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියොචක 2018.03.06 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාච ය  ල ා බල  අව ේථාඩේදී උද්ගතවූ  ාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය 2018.05.03 දිනැති ලිපිතයන් පිළිතුරු යවො ඇ . තපොදු අධිකොරිය පවසන්තන් ඉල්වුේකර 

ඇති ත ොරතුරු පනතත් අර්ය්ථ දක්වො ඇති පරිදි තල්වඛනග  ත ොරතුරු තනොව ප්රශවන සඳහො පිළිතුරු බවයි. 

2018.10.08 දින පැවැත්වූ විභොගතේදී එම ත ොරතුරු රොජ්ය තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ තනොමැති බව 

පැවසිණ.  

නිඩයෝගය: 
 
සති තදකක් ඇතුල  ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සතුව තනොමැති බව සඳහන් කර ලිපියක් යවන 
තලසට නිතයෝග කතළවය. එය දැනුේ දීතමන් පසු තගොනුතේ කටයුතු නිම තේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්ය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 

 

***** 
 

 

 

 


