
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

1 
 

බී. පී. වී. එස්. පතිරණ එ පළාත් අභ්යන්තර විගණන සහ විමර්ශන දෙපාර්තදේන්ුව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශදෙන් විභ්ාග කිරීම)/678/2018 (2019.03.05 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් සභො 

රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව  රන ලද 

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

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

 

සභ්ාපති:                           මින්ද ගේමේපිල  

දකාමිෂන් සභ්ා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

දකාමිෂන් සභ්ා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

දකාමිෂන් සභ්ා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

අභිොචක   -  බී. පී. ී. එසව. පතිරණ   

දනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             - ප්රධොන අභෙන්තර විගණ , පළොත් අභෙන්තර විගණන සහ විමර්ශන 

කදපොර්තකේන්තුව 

 

දපනීසිටීම   

අභියොච    - බී. පී. ී. එසව. පතිරණ   

කපොදු අධි ොරිය  - පී එේ එන් චමින්ද, ප්රධොන අභෙන්තර විගණ  

 

කතොරතුරු ඉල්ීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 

2018.07.02  

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.07.14  

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  

2018.07.18  

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.08.03  

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව කවත 

අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.08.17  

 

අභිොචනෙට පසුබිේූ කරුණු: 
 
අභියොච  2018.07.02 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහත කතොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

“NCP/ IA/ 02/ 05/ 13/ 34 අං  දරණ 2018/05/10 දිනැති පළොත්  ෘෂි ර්ම කදපොර්තකේන්තු 

‘ ළමනො රණ රොය ොරිය පැවරීම හො රොය ොරිය ඉටු කිරීම පිලිබඳ පරික්ෂොව' ිසින් යුතු කල්ඛනකේ 
සහති   ල පිටපතක්” 
 

 
කතොරතුරු නිලධොරියො 2018.07.14 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිකේ ඉල්ලො සිටින කතොරතුර කතවන 

පොර්ශවයන්ට නිකුත් කිරීමට කනොහැකි රොහසෙගත කල්ඛනයක් වන බවයි. කමම ප්රතිචොරකයන් අතෘප්තතියට පත් 
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අභියොච  2018.07.18 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. නේ ළ නිලධරයො 

2018.08.03 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් 2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත්  

5 වන වගන්තිය ප්ර ොරව ප්රතික්කෂවප  රන ලදී. කමම තීරණකයන්ද අභියොච  සැහීම ට පත් කනොවූ කහයින් 

2018.08.17 දිනැතිව අභියොච  විසින් ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. 

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථාදේදී උද්ගතූ කාරණා: 

කපොදු අධි ොරිය  රුණු දක්වමින් පවසො සිටිකේ, අභියොච  ඉල්ලො සිටි කල්ඛනකේ අඩංගු වන  රුණු අභියොච ට 
පමණක් අදොළ කනොවන බවත්, එි කතවන පොර්ශවයන්ට අදොළ රොහසෙ කතොරතුරු ඇතුලත් වන බවයි.  
 

නිදෙෝගෙ: 
අභියොච  ඉල්ලො සිටින ලද ලිපිකේ ඇතුලත් වන කතවන පොර්ශවයන්ට අදොළ රොහසෙ කතොරතුරු වොරණය ක ොට 
අභියොච ට අදොළ කතොරතුරු  පමණක් ලබො දීමට කපොදු අධි ොරියට කමයින් නිකයෝග  රනු ලැකේ. කමකසව සහති  
 රන ලද පිටපතක් කමයින් සති කද    ොලයක් ඇතුළත ක ොමිෂන් සභොවට ආවරණ ලිපියක් සිතව ලබො දීමට 
කපොදු අධි ොරියට නිකයෝග  රනු ලැකේ. 
 
අභියොචනය කමකසව අවසන්  රන ලදී. 

 
ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අං  2004/66, 2017.02.03)  

ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ශවය කවත සන්නිකේදනය  රනු ලැකේ. 

***** 

 


