
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

වී.බි.එස්. වීරක ෝන් එ. කරජිස්රාර් කෙනරාල් කෙපාර්තකේන්ුව   

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 854/2019 (2019.05.06) 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.  

. 

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාච    -     ී.බි.එස්ව. ීරතකෝන් 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය-    නේ කළ නිලධොරී, ී.බි.එස්ව. ීරතකෝන් එ. තරජිස්වරොර් 

තයනරොල් තදපොර් තේන්තුව   

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - ී.බි.එස්ව. ීරතකෝන්  

තපොදු අධිකොරිය - එේ.ඒ.එස්ව.එේ. මද්දුමආරච්චචි - අතිතර්ක දිස්වික් තරජිස්වරොර්  

ඩබ්ලලිව්.පි.ටී.එම. විතේසිංහ- තල්ඛන සහකොර   

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.10.08 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.10.23 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.11.13 

 

අභියාචනයට පසුබිේ වූ  රුණු: 

අභියොචක විසින්   2018.10.08    දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු 

ඉල්ලො සිටින ලදි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

අංක 1807 දරන මරණ සහතිකයට අදොළ 39(1) දරන මරණ පරීක්ෂණ වොර් ො පිටපත් 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.10.23 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය 

තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.11.13 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ  ාරණා: 

අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇත්තත් 1996 වර්ෂතේ ලියොපදිංචි කර ඇති මරණයක් 

සේබන්ධතයන් පැවැත්ුණු හදිසි මරණ පරීක්ෂකතේ වොර් ොවකි. ඒ සේබන්ධ තපොදු 

අධිකොරිය අභියොචකට පිළිතුරු යවො ඇ . මරණ සහතික ස්වකෑන් කර  බො ගන්නො 

බවත් මරණ පරීක්ෂණ වොර් ො එතස්ව තනොකරන බවත් එළි විය. එම වොර් ො 

කොර්යොලතේ නැති බව තපොදු අධිකොරිය පවසයි.  

නිකයෝගය: 

තපොදු අධිකොරිතේ තීරණය සමග පිළිතුර අනුම  කරනු ලැතබ්ල. තමයින් තගොනුතව් 

කටයුතු අවසන් තව්. 

 

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

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල. 

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


