
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එන්.ජී.එස්.එම්. රත්නායක එ. ප ාලිස් මූලස්ථානය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/495/2018 (2019.01.14) දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේදී 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 (ගොස්වතු හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් 

පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

. 

සභා ති:                               මින්ද ගේමේපිල 

පකාමිෂන් සභා සමාජික:තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

පකාමිෂන් සභා සමාජික:විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අධ්යක්ෂ -ජනරාල්:   පියතිස්වස රණසිංහ  

 

 

අභියාචක   -එන්.ජී.එස්ව.එේ. රත්නොයක 

පනාතිසි ලත්  ාර්ශවය-    තපොලිස්වපති,තපොලිස්ව මූලස්වථොනය 

 

ප නීසිටීම   

අභියොචක   - එන්.ජී.එස්ව.එේ. රත්නොයක  

තපොදු අධිකොරිය - පද්මිණි යයීර - වැඩ බලන ස්වථොනොධිපති    

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.02.20 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.03.15 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.03.22 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.06.11 

 

අභියාචනයට  සුබිම් වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින්  2018.02.20  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

CCTM 60 පරිදි ස්වථොන මොරුීේ නිතයෝගතයි පහ  සඳහන් විස්ව ර  

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 මැතිවරණ තකොමිෂන් සභොතේ එකඟ ොවය ලබො ගැනීම සඳහො ඉදිරිපත් කර ඇති 

කරුණු සේබන්ධ වොර් ොතේ ස ෙ පිටප ක්  

 මැතිවරණ තකොමිෂන් සභොව මඟින් ලබො ගත් එකඟ ොවතේ මුල් පිටපත ි ඡොයො 

පිටප   

 සංවර්ධන සහකොර නිලධොරි තස්වවතේ අවශෙ ොවය කුමක්ද  

 තස්වවො අවශෙ ොවතේ නිශ්චචි  රොයකොරි ස්වවභොවය කුමක්ද 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.03.15 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු ඉල්ීම 

පනතත් 5වන උප වගන්තිතේ විධි විධොන අනුව ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු අප අධිකොරිතයි 

පොලනය තහෝ භොරතයි තනොමැති ීතේ තේතුව ම  ප්රතික්තෂ්ප කරන ලද බවයි. තමම 

ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.03.22 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ 

ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.06.11 දිනැතිව තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාපේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

අභියොචකට තමම ත ොරතුරු ලැබීම ප්රමොද ී ඇ . එතහත් පසුව (1) වැනි ත ොරතුර හැර 

අතනක් ත ොරතුරු ලැබී ඇති බව අභියොචක දන්වො සිටී. නැව ත් 1 වැනි ත ොරතුර ගැන දන්වො 

යැීතමන් පසු වැඩ බලන ස්වථොනොධිපතිවරිය සමඟ මහයන සේබන්ධ ො නිලධොරිනිය පැමිණ 

එම ත ොරතුර භොර දී ඇ .තගොනුතේ කටයුතු තමයින් නිම තේ. 

නිපයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) වගන්තිය 

ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සතුව පවතින 

තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්ීමට අදොළ 

ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්වතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 

2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

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

මින්ද ගේමේපිල - සභොපති  

 

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

එස්ව. ජී. පුංචිතේවො- තකොමිෂන් සභො සොමොජික 

 

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

තරෝිනී වල්ගම - තකොමිෂන් සභො සොමොජිකො 

 

 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


