
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

  K A W K චන්ද්රලතා එ රාජ්ය සසේවා ස ාමිෂන්ද් සභාව 

RTIC Appeal (පුද්ගලි  වශසෙන්ද් විභාග කිරීම)/718/2018 (2019.02.12 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  ොර්යය 

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

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ස ාමිෂන්ද් සභා සමාජි : කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

ස ාමිෂන්ද් සභා සමාජි : කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

ස ාමිෂන්ද් සභා සමාජි : විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජ්නරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභිොච    -    K A W K චන්රලතො  

සනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -     නේ ළ නිලධොරී,   රොයෙ කසවවො ක ොමිෂන් සභොව 

 

සපනීසිටීම   

අභියොච    - K A W K චන්රලතො 

කපොදු අධි ොරිය  - පැමිණ සිටිකේ නැත  

 

කතොරතුරු ඉල්ීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 

2018.03.07  

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.07.30 

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  

2018.08.07  

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.08.21  

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව කවත 

අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.09.05 

 

අභිොචනෙට පසුබිම්වූ  රුණු: 
 
අභියොච  2018.03.07 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහත කතොරතුර ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 
“එසව කේ වික්රමනොය  මිනින්කදෝරුවරයො සේබන්ධකයන් ගනු ලැබූ විනය පරීේෂණකේ සේපර්ණ 
වොර්තොව” 

 
කතොරතුරු නිලධොරියො 30.07.2018 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිකේ 2018.04.04 සහ 2018.06.01 

දිනයන්ීදී ද අභියොච  හට දැන්ූ පරිදි කතොරතුරු පනකත් 5(1)(අ) වගන්තිය ප්ර ොරව කතොරතුරු ලබො දීම 

ප්රතිේකෂවප  රන බවයි. කමම ප්රතිචොරකයන් අතෘප්තතියට පත් අභියොච  07.08.2018 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො 

කවත අභියොචනයේ කයොමු  රන ලදී. නේ ළ නිලධරයො 21.08.2018 දිනැතිව ප්රතිචොර කතොරතුරු නිලධොරියොකේ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

තීරණය සවීර  රන ලදී. කමම තීරණකයන්ද අභියොච  සැීම ට පත් කනොූ කහයින් 05.09.2018 දිනැතිව 

අභියොච  ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනයේ කයොමු  රන ලදී. 

අභිොචනෙ සල ා බලන අවසේථාසේදී උද්ගතූ  ාරණා: 

කපොදු අධි ොරිය අභියොචනො විභොගයොට පැමිණ සිටිකේ නැත. 

අභියොච   රුණු දේවමින් පවසො සිටිකේ තමොකේ ඉඩමේ සේබන්ධව වංචනි  කලස ඉඩම මැනුේ  ර තැබීම 

සේබන්ධකයන් K වික්රමනොය  මිනින්කදෝරු මහතොට එකරිව තමො කපොදු අධි ොරිකේ පැමිණිල්ලේ කගොනු  ළ 

බවයි. කේ පිළිබඳව මිනින්කදෝරු කදපොර්තකේන්තුකවන් විමසන ලදුව, මිනින්කදෝරු කදපොර්තකේන්තුව කපොදු 

අධි ොරිකයන් කතොරතුරු ලබො ගැනීමට පවසන ලද බවට අභියොච  තවදුරටත් පවසො සිටියි.  

කමකසව වංචනි  කලස ඉඩේ මැනීම කහවතුකවන් තමො සහ තම පවුකල් උදවියට අගතියේ සිදුී ඇති කහයින් කේ 

පිළිබඳව  රුණු දැනගැනීමට තමොට අවශ්ෙ බවට අභියොච  කපන්වො සිටියි.  

කපොදු අධි ොරියට කතොරතුරු පනකත් 39(ඇ) වගන්තිය ප්ර ොරව මීළඟ  ැඳීේ දිනයට පැමිකණන කලසට කමයින් 

අවවොද  රනු ලැකේ.  

අභියොචනය  ල් තබනු ලැකේ.  

මීළඟ  ැඳීේ දිනය: 2019.05.21  

 

 


