
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

ආර් ස්ටැන්ලි එ. අල්ලස් හ ෝ දූෂණ විමර්ශන හ ොමිෂන්ල සභොව 

RTIC Appeal (පුද්ගි  වශහෙන්ල විභොග කිරීම)/403/2018 (2018.10.16 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් 

සභො රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචන  ොර්ය්යය 

පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්ය්යය පටිපොටිය.  

 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

හ ොමිෂන්ල සභො සමොජි : කයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ය්ධන  

හ ොමිෂන්ල සභො සමොජි : කයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

හ ොමිෂන්ල සභො සමොජි : විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරොල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභිෙොච    -    ආර්ය් සවටැන්ලි 

හනොතිසි ලත් පොර්ශවෙ             -  නීතීඥ සුකන්ත්රො යයසිංහ, නිකයෝයය අධයක්ෂ  යනරොල්, අල්ලසව කහෝ 

දූෂණ විමර්ය්ශන ක ොමිෂන් සභොව 

 

හපනීසිටීම   

අභියොච    - ආර්ය් සවටැන්ලි 

කපොදු අධි ොරිය  - සබ්රරි මහතො, සහ ොර අධයක්ෂ  - නනති , අල්ලසව කහෝ දූෂණ 

විමර්ය්ශන ක ොමිෂන් සභොව 

 

කතොරතුරු ඉල්ීම කගොනු  රන ලද දිනය 
 

2017.05.23 

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් කනොමැත  

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  
2018.04.23 

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් කනොමැත  

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව කවත 

අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.05.10 

 

අභිෙොචනෙට පසුබිම්වූ  රුණු: 
 
අභියොච  2017.05.23 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහත කතොරතුර ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

2014/2017 Ref BC/783/2014 සහ BC/0258/2017 යන පැමිණිලි සේබන්ධකයන් කගන ඇති පියවර  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

කතොරතුරු නිලධොරියො පනත ප්ර ොරව නියමිත  ොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් අභියොච  

2018.04.23 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. නේ ළ නිලධරයොද පනත ප්ර ොරව 

නියමිත  ොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් අභියොච  2018.05.10 දිනැතිව ක ොමිෂන් සභොව 

කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී.    

අභිෙොචනෙ සල ො බලන අවස්ථොහේදී උද්ගතූ  ොරණො: 

කපොදු අධි ොරිය කවනුකවන් පැමිණි සබ්රරි මහතො, කමම අභියොචනො විභොගයට සේබන්ධව  ටයුතු  රන  
නීතීඥ සුකන්ත්රො යයසිංහ මහත්මිය හට අද දින පැමිණීමට අපහසු බැවින් අභියොචනො විභොගයට කවනත් 
දිනයක් ලබො කදන කමන් ක ොමිෂන් සභොව හමුකේ ඉල්ීමක්  ර සිටියි. 

 

අභියොචනය  ල් තබනු ලැකබ්ර. 

මීළඟ  ැඳීේ දිනය: 2018.11.27 
 
****  
 

RTIC Appeal (පුද්ගි  වශහෙන්ල විභොග කිරීම)/ / (2018.11.27 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් සභො 
රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචන  ොර්ය්යය 

පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්ය්යය පටිපොටිය.  

 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

හ ොමිෂන්ල සභො සමොජි : කයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ය්ධන  

හ ොමිෂන්ල සභො සමොජි : කයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරොල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභිෙොච    -    ආර්ය් සවටැන්ලි 

හනොතිසි ලත් පොර්ශවෙ             -  නීතීඥ සුකන්ත්රො යයසිංහ, නිකයෝයය අධයක්ෂ  යනරොල්, අල්ලසව කහෝ 

දූෂණ විමර්ය්ශන ක ොමිෂන් සභොව 

 

හපනීසිටීම   

අභියොච    - ආර්ය් සවටැන්ලි 

කපොදු අධි ොරිය  - නීතීඥ සුකන්ත්රො යයසිංහ, නිකයෝයය අධයක්ෂ  යනරොල්, අල්ලසව කහෝ 

දූෂණ විමර්ය්ශන ක ොමිෂන් සභොව 

 

අභිෙොචනෙ සල ො බලන අවස්ථොහේදී උද්ගතූ  ොරණො: 

කපොදු අධි ොරිය 2018.11.27 දිනැති ලිපිකයන් ක ොමිෂ සභොව කවත පවසො සිටිකේ; 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

“කමම අභියොච  විසින් ලිඛිත් පැමිණිල්ලක් අල්ලසව ක ොමිෂන් සභොව කවත ඉදිරිපත්  ර ඇති 

අතර, එම පැමිණිල්කල් සඳහන්  රුණු සේබන්ධකයන් ක ොමිෂන් සභොව විසින් සල ො බලො, එි 

අකදොන්ු  රුණු අල්ලසව පනතට කනොගැකනන බැවින් කමම කගොනුව වසො දැමීමට තීරණය  ර 

ඇති බව” යි. 

තවද, කේ පිළිබඳව අභියොච  හට 2017.03.22 දිනැති ලිපිකයන් දන්වො ඇති බවට කපොදු අධි ොරිය තව 

දුරටත් ප්ර ොශ  ර සිටිකේය.  

නිහෙෝගෙ: 

ඉහතින් සඳහන්  රුණ සැලකිල්ලට ගනිමින් අභියොචනය කමකසව අවසන්  රන ලදී.  

ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අං  2004/66, 2017.02.03)  
ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ය්ශවය කවත සන්නිකේදනය කිරීමට නිකයෝග  ර සිටිමු. 

 

 


