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ග්රේෂන් බුද්ධික විරේසිංහ එ ශ්රී ලංකො ත ොලිසිය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1478/2019 (2020.01.14 දින  ැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද කොයයය  ටි ොටිය). 

 

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

 ටි ොටිය), රීති අංක 28 යටතත්  වත්වොතගන යනු ලබන කොයයය  ටි ොටිය.  

 

සභො ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්යන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-යනරොල්:  ඩී.ජී.එම්.වී. හපුආරච්චි    

 

අභියොචක   ග්රේෂන් බුද්ධික විරේසිංහ 

තනොතිසි ලත්  ොශයවය             නම් කල නිලධාරී, ර ාලිස ්මුලස්ථානය, තකොළඹ 01 

                                                ර ාලිස් තිතුමාරග් මාණ්ඩලික නිරයෝේය ර ාලිස් ති,ර ාලිස ්  

මුලස්ථානය තකොළඹ 01 

                                                ර ාලිස ්ස්ථානාි ති, රකාල්ලුපිටිය ර ාලිස ්ස්ථානය, රකාල්ලුපිටිය 

ත නීසිටීම   

අභියොචක   - ග්රේෂන් බුද්ධික විරේසිංහ 

ත ොදු අධිකොරිය     - රනා ැමිණි 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2019.02.28 

ත ොරතුරු නිලර්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

 ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු 

බව දැන්ීම - නැත 

නේ කළ නිලර්රයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2019.03.22 

නේ කළ නිලර්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු 

බව දැන්ීම - නැත 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.04.27 

 

අභියොචනයට  සුබිේ වූ කරුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2019.02.28 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින්  හ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

“1. 2018/08/12  දිනැති CIB (1) 359/110  ැමිණිල්ලලට(ස්ථානීය රල්ලඛන අිංකය MCR 922/18)  

අදාලව චන්ද්ධර රසන රාමනායක යන අයරග් 2018/08/31 දිනැති CIB (III) 315/504 හි ප්රකාශය  

2. රමම  ැමිණිල්ලලට අදාලව රතාරතුරු ර ාරේ ඇති ර ාලිසය රයදු විභාග/සමථ සටහන” 
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ත ොරතුරු නිලර්ොරියො  න  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැ යීමට අත ොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියොචක විසින් 2019.03.22 දිනැතිව නේකළ නිලර්රයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලර්ොරයොද  න  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අත ොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 

2019.04.27 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේ දී උද්ග  වූ කොරණො: 

ර ාදු අිකාරිය  ැමිණ නැති බව නිරීක්ෂණය කරනු ලැරේ.  

 

එබැවින් අභියාචනා විභාගය 2020.04.28 දින ට කල්ල තබනු ලැරේ. 

**** 


