ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

එම්.එම්.එන්.ඉන්රරත්න එ. ගුවන් ත ොටුපල හො ගුවන් ත ේවො මොගම
RTIC Appeal 1161/2019 (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම) ය ාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම
පිළිබඳ යකාමිෂන් සභා රිතීන්ි (ගාසතතු හා අභිොචනා කාර්ෙෙ පටිපාටිෙ), රීති අංක 28 ෙටයේ
පවේවායගන ෙනු ලබන කාර්ෙෙ පටිපාටිෙ සහ රීති අනුව - 2019.07.30 දින පැවති යකාමිෂන් සභා
රැසතීයේ දී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුම කරන ලද.
සභාපති:
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :

මහින්ද ගේමන්පිල
තයෙෂ්ඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන
තයෙෂ්ඨ නීතීඥ එස්. ජී. පුංචිත ්වො
විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම

අභියාච
ක ාතිසි ලත් පාර්ශවය

-

එේ.එේ.එන්.ඉන්රරේන
නේකළ නිලධොරී, බණ්ඩාරනාෙක ජා යන් ර ගුවන්ය ාටුයපාළ

කපනීසිටීම
අභියොචක - එේ.එේ.එන්.ඉන්රරේන
තපොදු අධිකොරිය - එේ.සී.ජී.මහීපාල - ප්රධානී මානව සේපේ - ය ාරතුරු නිලධාරිනී
ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය

2018.07.24

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය

2018.09.17

නේ කළ නිලධොරියො තව අභියොචනය තයොමු කළ දිනය

2018.09.21

නේ කළ නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය

-

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 2018.10.11
තව අභියොචනය තයොමුකළ දිනය

අභියාච යට පසුබිම් වූ

රුණු:

අභියොචක විසින් 2018.10.11 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් ප
ලදි.

දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින

ආගමන විගමන යදපාර්තුයේන්තුයේ ගුවන් ය ාටුයපාළ පැමිණීයේ පර්ෙන් යේ යේ.බ.නි. සහ කාරෙභාර
නිලධාරී කාමර අවට CCTV දර්ශන
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.09.07 දිනැතිව අභියොචක තව දන්වො ඇත්තත් ඉල්ලො ඇති CCTV දර්ශන
යේ වන විට සතවෙංක්රීෙව මැකී යගාසත ඇති බව ගුවන් ය ාටුයපාළ ආරක්ෂක අංශෙ මගින් දන්වා ඇති බැවින්
අදාළ ය ාරතුරු අභිොචක යව සැපයීමට යනාහැකි බවයි .තමයින් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක
2018.09.21 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. පනතත් සඳ න් නියමි
1

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

කොලය තුළ නේකළ නිලධොරියො ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොත ොසත්ීම ම
දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.
අභියාච ය සල ා බල

අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ

අභියොචක විසින් 2018.10.11

ාරණා:

අභිොචනා විභාගෙ සඳහා යදපාර්ශවෙම පැමිණ සිටින ලදී.
අභිොචක යකාමිෂන් සභාවට පැහැදිලි කර සිටියේ ඔහු නිශති දිනක සහ යේලාවක CCTV දර්ශන
ඉල්ලා ඇති බවේ, එෙ එක් මසක් පසුවූ විගස සතවෙංක්රීෙව මැකී යගාසත ඇති බව දැන්වූ නමුේ අභිොචකට
යපාලිසිෙ මගින් දැනුේ දුන් ආකාරෙට එම CCTV දර්ශන යපාලිසිෙට ිමිී ඇති බවේ ජූලි මස 24වන
දින අදාළ ෙේ දර්ශන ඔහුට යපන්වා ඇති බවේ පවසා සිටින ලදී. එයසත නේ මැකී යගාසත ඇ ැයි කිො ඇති
දර්ශන මසක් පසු ීමට යපර යපාලිසිෙට ලැබුයන් යකයසත දැයි හා ඔහුට යනාලැබුයන් කුමන යහතතුවක්
ෙටයේද ප්රශතන කරයි. ය ාරතුරු නිලධාරිණිෙ කිසිදු යපාලිසත පරීක්ෂනෙක් පිළිබඳ යනාදන්නා බව සඳහන්
කළ අ ර, ආරක්ෂක අංශෙ විසින් ඇෙට දැනුේ දී ඇේයේ CCTV දර්ශන මැකී යගාසත ඇති බවෙ. වද
ය ාරතුරු නිලධාරිණිෙ, මා විසින් නිෙමි කාල සීමාව ඇතුල ප්රතිචාර යනාදක්වා ඇති බව පිළිගන්නා ලදී.

යමම ය ාරතුරු වලට අදාළව යපාලීසිෙ විසින් විමර්ශනෙක් පවතින බව අවධාරණෙ ී ඇති බැවින් සහ
එමගින් අභිොචක හට බරප ල යචෝදනා එල්ල ී ඇති බව හවුරු ී ඇති බැවින් වැඩි දුර කරුණු
දැක්ීමක් යදපාර්ශවෙ විසින්ම සිදු කළ යුතු පැහැදිලි විෙ.
අභිොචනෙ කල් බන ලදී.
මීළඟ කැඳීේ දිනෙ: 10.12.2019
******
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