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ලුසිල් අබේබකෝන් ඒ. අධිකරණ බසේවා බකාමිෂන් සභාව 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශබෙන් විභාග කිරීම)/ 775 /2018 (2019.02.20 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේ අනුම  කරන ලද කොර්යය පටිපොටිය). 

 
2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය 

පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

බකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

බකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

බකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභිොචක   -     ලුසිල් අතේතකෝන් 

බ ාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -    නේකළ නිලධරයො අධිකරණ තසවවො තකොමිෂන් සභොව 

 

බපනීසිටීම   
අභියොචක   - පැමිණ නැ  
තපොදු අධිකොරිය  - ඩී. එේ. ඩී. සී. බණ්ඩොර (S. A. S.) 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018/06/22 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018/07/10  

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018/07/20  

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018/08/09  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018/10/08  

 

අභිොච ෙට පසුබිම්වූ කරුණු:   
අභියොචක 2018/06/22 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී.  

මතහවසවරොත් / දිසො විනිසුරු ඔගසවටො අ පත්තු මහත්මිය (ඔගසවටො තපතර්රො) මතහවසවරොත්වරියක තලස 
ත ෝරො පත්කරගත් වර්ෂය. 

• ඊට අදොළ මතහවසවරොත්වරුන් ත ෝරො ගැනීතේ විභොගතේදී ඇය ලබොගත් ලකුණු සංඛ්ෙොව. 

• ඇය විසින් එකී විභොගතේදී ලද සවථොනය. 

ත ොරතුරු නිලධරයො 2018/07/10 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුර ලබොදීතමන් අධිකරණ 

තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ අධිකොරී බලය හො අපක්ෂපොතී බව පවත්වොගන යොමට අගතියක් සිදුවිය හැකිය 

යන පදනම ම  ත ොරතුරු ඉල්ීම ප්රතික්තෂවප කරන ලදී. ඒ අනුව අභියොචක 2018/07/20 දිනැතිව නේකළ 

නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018/08/09 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් 

5 ඉල්ලො ඇති ත ොරතුර ලබොදීතමන් අධිකරණ තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ අධිකොරී බලය හො අපක්ෂපොතී බව 
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පවත්වොගන යොමට අගතියක් සිදුවිය හැකිය යන පදනම ම  ත ොරතුරු ඉල්ීම ප්රතික්තෂවප කරන ලදී. තමම 

ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018/10/08 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් ඉදිරිපත් 

කරන ලදී. 

 

අභිොච ෙ සලකා බල  අවසේථාබේ දී උද්ගත ූ කාරණා: 

 
අභියොචක පැමිණ සිටිතේ නැ .  
තපොදු අධිකොරිය තවනුතවන් කරුණු දක්වමින් පවසො සිටිතේ පත්ීම ලද වර්ෂය දැනටමත් තවේ අඩවිතේ 
ප්රසිද්ධධියට පත් කර ඇති අ ර අතනකුත් ත ොරතුරු පනතත් 5 (1) (ඒ) වගන්තිය ප්රකොරව ප්රතික්තෂවප කරන 
බවයි. ලබො තගන ඇති ලකුණු සංඛ්ෙොව අධිකරණතේ අපක්ෂපොතීත්වයට බලපොන්තන් තකතසව ද යන්න 

විමසු විට තපොසු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ උදොහරණයක් වශතයන් තමම ලකුණු, අදොළ විනිසුරුවරයො/වරිය 
සිටින උසොවියට තගොසව ප්රසිද්ධධියට පත් කරමින් විනිසුරුවරයො/වරිය තේ නිපණ ොවය හෑල්ලුවට ලක් කළ 
හැකි බවයි. 

අභියොචක පැමිණ තනොමැති බැවින් 2019.05.28 දිනට කල්  බන ලදී. 
***** 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශබෙන් විභාග කිරීම)/ 775 /2018 (2019.05.28 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේ දී 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 (ගොසවතු හො 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

බකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

බකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

බකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභිොචක   -     ලුසිල් අතේතකෝන් 

බ ාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -    නේකළ නිලධරයො අධිකරණ තසවවො තකොමිෂන් සභොව 

 

බපනීසිටීම   
අභියොචක   - පැමිණ නැ  
තපොදු අධිකොරිය  - ඩී. එේ. ඩී. සී. බණ්ඩොර (S. A. S.) 
 

අභිොච ෙ සලකා බල  අවසේථාබේ දී උද්ගත ූ කාරණා: 

 
අභියොචක තමම අවසවථොතේ දී ද පැමිණ සිටිතේ නැ . 

 
තමම අවසවථොතේදී පනතත් 5 (1) (අ) වගන්තිය ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබො දීම මගින් තපෞද්ධගලිකත්වයට 
බලපෑමක් සිදු වන බව ද තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටින ලදී. 

 

නිබෙෝගෙ: 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් පවසො සිටින අයුරින් තපෞද්ධගලිකත්වයට බලපෑමක් සිදු විය හැකි බැවින් පනතත් 5 
(1) (අ) වගන්තිය ප්රකොරව ත ොරතුරු ප්රතික්තෂවප කිරීමට තපොදු අධිකොරිය ගත් තීරණය සවිර කරනු ලැතේ. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ඒ අනුව අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 

 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

****** 

 


