ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

ආර්.ජේ.ආර්. විමල් ජෙජර්රා. එ. අල්ලස් ජ ෝ දූෂණ ජ ෝදනා විමර්ශන ජ ාමිෂන්
සභාව
RTIC Appeal (පුද්ගලි වශජෙන් විභාග කිරීම)/ 1655 /2019 (2020.02.11 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.
සභාෙති:
ජ ාමිෂන් සභා සමාජි :
ජ ාමිෂන් සභා සමාජි :

මින්ද ගේමේපිල
තයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන
තයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පංචිතහවවො

අධ්යක්ෂ ජනරාල් :

වසන් හපආරච්චචි

අභිො
ජනාතිසි ලත් ොර්ශවෙ

-

ජෙනීසිටීම
අභියොචක
තපොදු අධිකොරිය

-

ආර්.ජේ.ආර්. විමල් ජෙජර්රා
නේ කළ නිලධොරී,
අල්ලස් ජ ෝ දූෂණ ජ ෝදනා විමර්ශන ජ ාමිෂන් සභාව

ආර්.ජේ.ආර්. විමල් ජෙජර්රා
පැමිණ තනොසිටින ලදි

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය

2019.06.07

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය

2019.06.15

නේ කළ නිලධරයො තව අභියොචනය තයොමු කළ දිනය

2019.06.26

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය

ප්රතිචොරයක් තනොමැ

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 2019.07.18
තව අභියොචනය තයොමුකළ දිනය
අභිො නෙට ෙසුබිම් වූ

රුණු:

අභියොචක විසින් 2019.06.07 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් පහ
සිටින ලදි.

දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලලො

මො විසින් 2017/11/23 දින ඔබ ආය නයට සිදුකරන ලද b.c/2546/2017 b 86 දරන
පැමිණිල්ලලට අදොලව
අ. අදොල පැමිණිල්ලල සේබන්ධව වගඋත් රකරුවන් කීතදතනකුතගන් ප්රකොශ
ලබොතගන තිතේද?
ආ. ප්රකොශ ලබොතගන ඇති වගඋත් රකරුවන්තේ නේ
ඇ. අදොළ ප්රකොශ වල සහතික පිටපත්.
ඉ. පැමිණිල්ලල විමර්ශනය කල නිලධොරියොතේ සටහන් හො නිර්තේශ වල පිටපත්.
ඊ. තේ සේබන්ධව අධිකරණයට කරුණු වොර් ො කර තිතේද?
උ. අධිකරණයට කරුණු වොර් ො කර තිතේ නේ නඩු අංකය.
1

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් 2019.06.15 දිනැතිව පහ පරිදි ප්රතිචොර දක්වන ලදි.

නුජේජගාඩ, ොජගාඩ ොර, දිෙවන්නා උද්ොනෙ ඇළ රක්ිතෙට ොබද මාර්ගෙ මුල්වරට
ාෙට් ර ස ස් කිරීජම්දී සිදුවී ඇති අක්රමි තා සම්බන්ධ්ව.
උක් මැතයන් අභියොචක විසින් තමම තකොමිෂන් සභොව තව තයොමු කරන ලද 2017.11.23
දිනැති පැමිණිල්ලල හො බැතඳව. ඒ පිළිබඳව තමම තකොමිෂන් සභොව මගින් විමර්ශනයක් සිදු කරන
ලද අ ර, එිදී, අල්ලලසව පන යටතත් කටයුතු කිරීම සඳහො ප්රමොණවත් කරුණු අනොවරණය
තනොවූ බැවින්, තමම පැමිණිල්ලල සේබන්ධතයන් වදුරටත් කටයුතු තනොකිරීමට තකොමිෂන්
සභොව තීරණය කර ඇති බව කොරුණිකව දන්වන බවයි.

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2019.06.26 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට
අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. නේකළ නිලධොරියො විසින් විසින් නියමි කොල සීමොව තුළ ප්රතිචොර
දැක්ීමට අතපොතහොසත් ීම ම අභියොචක විසින් 2019.07.18 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට
අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.
අභිො නෙ සල ා බලන අවස්ථාජේ දී උද්ගත වූ

ාරණා:

අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිය පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය
කර සිටී.
නිජෙෝගෙ:
තමම අභියොචනයට අදොළව කරුණු පැහැදිලි කර ගැනීමට අවශෙ බැවින් මීළඟ අභියොචනො විභොගය
සඳහො තපොදු අධිකොරිතයි පැමිණීම අනිවොර්ය බව අවධොරණය කරනු ලැතේ
වද පනතත් 39(1) (ඇ) ප්රකොරව තකොමිෂන් සභොව විසින් ඉල්ලලො සිටීතේදී තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ
තපනී සිටීම පැහැර හරිනු ලබන තහෝ ප්රතික්තෂවප කරනු ලබන සෑම ැනැත්ත කුම තේ පන යටතත්
වරදක් සිදුකරන අ ර, මතහවසවරොත්වරතයකු විසින් පවත්වනු ලබන ලඝු නඩු විභොගයකින් පසු
වරදකරු කිරීතේදී රුපියල්ල පනසවදහසක් තනොඉක්මවන දඩ මුදලකට තහෝ අවුරුදු තදකක කොලයක්
තනොඉක්මවන බන්ධනොගොර ග කිරීම යන තදකටම එම ැනැත් ො යටත් විය හැකි බව තපොදු
අධිකොරියට මින් දන්වො සිටිනු ලැතේ..
මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2020.04.28 දින. ප.ව. 2.30ට කල්ල බනු 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.
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