
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඩී. පී. චාමික පුෂ්පකුමාර එ. බ ෞද්ධ කටයුතු බෙපාර්තබේන්තතුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 519/2018 (2019.01.28) 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 කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් 

පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  

. 

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

බකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

බකාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -     ඩී. පී. චොමික පුෂ්පකුමොර  

බ ාතිසි ලත් පාර්ශවය-    බුද්ධ ශොසන අමො යොංශය     

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.05.08 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.05.17 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

 

2018.05.25 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.07.02 

 

අභියාච යට පසුබිේ වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින් 2018.05.08 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

 

සීනිගම තද්වොලතේ භොරකොර ධූරය සඳහො පැවැත්ූ සේමුඛ පරීක්ෂණතේ ප්රතිඵල 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.05.17 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ සීනිගම ශ්රී 

තදතවොතල් මහො තද්වොලතේ ඔබ විමසො ඇති ගැටලුව සේබන්ධතයන් යනොධිපති තල්කේ 

කොර්ය්යොලයට තයොමු කර ඇති බව දන්වො ඇති බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් 

අභියොචක විසින් 2018.05.25 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

නේකළ නිලධොරයො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ූ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

බැවින් අභියොචක විසින් 2018.07.02 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී.    

 

අභියාච ය සලකා  ල  අවස්ථාබේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

අදොළ වොර්ය් ොව මුදල් හො යනමොධය අමො යොංශය තව  යවො තිබී එය නැව  ත ොරතුරු 

තකොමිෂන් සභොව තව  හරවො එවො ඇ  (2018.07.25 එේ.එේ.අයි. 6/1/1/9-iv). ඒ සමග 

අභියොචකතගන් 2019.01.17 දින තකොමිසමට ලිපියක් ලැබිණ. 28.01.2019 දින පැවැත්ීමට 

නියමි  අභියොචන විභොගය අවශය තනොවන බවත්, අවශය ත ොරතුරු වොර්ය් ොව ඔහුට ලැබුණු 

බවත් එි සඳහන් කර ඇ . ත ොරතුරු ලැබුණු බව සලකො තගොනුතේ කටයුතු තමයින් නිම තේ. 

නිබයෝගය: 

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

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

තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වයතිතර්ය්කයට 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 කොර්ය්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 

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

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


