
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඒ.ජී. ඩේවිේ එ. ප්රජාපාපක  විඩධ න  ඩකාප්තමඩන්තුව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 493/2018 (2019.01.14) දින ඳැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) වගන්තිය 

ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ 

තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් 

ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සභපාති:                                     මහින්ද ගේමේපිල 

ඩ ොමිෂ්ත සභප සමපජි : තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

ඩ ොමිෂ්ත සභප සමපජි : විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අනයක්ෂ -ජා රපජ:   පියතිස්ස රණසිංහ  

 

 

අභියපච   -        ඒ.ජී. තේවිේ 

ඩ ොතිසි ලත් ාප්තධවය-නේ කළ නිලධාරී, ප්රයාඳාදක විතශෝධන තදඳාර් තේන්තුව 

 

ඩානීසිටීම   

අභියාචක   - ඳැමිණ නැ .  

තඳොදු අධිකාරිය - ආර්.පී.එස්. සමන් කුමාරි - තකොමසාරිස්  

   එේ.පී.ඩී.එල්. කුලතිලක- සහකාර තකොමසාරිස් 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.04.09  

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.05.14  

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.06.07 

 

අභියපච යට ාසුබින වූ  රුණු: 

අභියාචක විසින්  2018.04.09 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින 

ලදි. 

ඳහ  ආදර්ශ ආකෘතිතේ නේ සහන් ප්රාතද්ය ය ප්රයා විතශෝධන කාර්යාලවල දැනට තස්වය 

කරනු ලබන ප්රයා විතශෝධන නිලධාරීන් 2018/03/31 දිනය වන විට එම කාර්යාලවල තස්වය 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

කළ මුළු අවුරුදු ගණන (මීට ප්රථමම එම කාර්යාලවලම වර් මාන නිලධාරියාම තස්වය කර 

ඇත්නේ, එම අවුරුදු ගණනද සහි ව) දන්වා එවන තලස ඉල්ලා ඇ . 

 

අනු අංකය ප්රාතද්ය ය කාර්යාලය තස්වය කළ මුළු අවුරුදු 

ගණන 

01 මහර   

02 කඩුතවල  

03 ගේඳහ   

04 වත් ල   

05 මිනුවන්තගොඩ   

06 අත් නගල්ල   

07 තකොටුව    

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට අතඳොතහොසත් 

ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.05.14 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  අභියාචනය්  තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධරයාද ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ ප්රතිචාර දැ් වීමට 

අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.06.07 දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  

අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී.    

අභියපච ය සල ප බල  අවස්ථපඩේදී උද්ගමවූ  පරණප: 

අභියාචකතේ ඉල්ලීේවලට ත ොරතුරු නිලධාරියා තහෝ නේ කළ නිලධාරියා පිළිතුරු යවා 

නැ . ඒ නිසා තකොමිසමට අභියාචනය්  කර ඇ .  

2019.01.14 දින තකොමසාරිස්වරිය සහ සහකාර තකොමසාරිස්වරිය ඳැමිණ තේ වන විට 

ත ොරතුරු යවා ඇති බව ඳැවසූහ. තමදින අභියාචක ඳැමිණ නැ . ත ොරතුරු යවා ඇති බව 

සහතික වතයන් තගොනුතේ කටයුතු අවසන් තේ. 

නිඩය ගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) වගන්තිය 

ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය සතුව ඳවතින 

තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්ලීමට අදාළ 

ත ොරතුරු ලබා දී ඇති බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, ගැසට් 

අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු 

ලැතේ. 

 

 

 

 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

 

 

 

 

 

 


