
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

විජිත් ශ්රීපාලි ව ්ණපුර එ  ප ිදේශීය ස සවි්, කටින 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 550/2018 (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.  

. 

සවිපාලති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

දේශකොමිෂන් සවි සමිජික: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

දේශකොමිෂන් සවි සමිජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අධ්යක්ෂ -ල්නඑිජ:   පියතිස්ස රණසිංහ  

 

 

අභිසිචක   -  විජිත් ශ්රීඳාලි වර්ණපුර    

දේශනොතිසි ලත් පාලිණපශ්ස-    නේ කළ නිලධාරී, කටාන ප්රාතද්ය ය සභාව 

 

දේශපාලනීසිටීම   

අභියාචක   - විජිත් ශ්රීඳාලි වර්ණපුර    

  

තඳොදු අධිකාරිය -  ආර්.එේ.එේ.ඩී. රත්නායක- තල්කේ  

තේ.තේ.ඩී.පී. කන්තද්තගදර- කාර්මික නිලධාරී 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.05.24 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.06.11  

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.07.17 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

අභිසිචනසට පාලසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.05.24 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

 

1. පුද්ගලික ඳාරේ කටාන ප්රාතද්ය ය සභාවට තකොන්රීට් ක කිරීම තහෝ කාඳට් ක 

කිරීම කළ හැකිද? 

2. ප්රාතද්ය ය සභාවට අයත් තනොවන ඳාරේ රයතම මුදල් වියදේ තකොට පුද්ගලික 

ඳාරේ තකොන්රීට් ක කිරීම තහෝ කාඳට් ක කිරීම මඟින් රයතම මුදල් අවභාවි යකට 

යටත් තනොවන්තන්ද? 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.06.11 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධාරයාද ඳන  ප්රකාරව, නියමි  

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැේවීමට අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.07.17 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

අභිසිචනස සලකි බලන අ්ස්ථිදේශේදී උීගතවූ කිඑුි: 

ත ොරතුරු නිලධාරීන් අභියාචකතේ ඉල්ලීේ තනො කා හැරීේ ඳැහැදිලිව තඳනී යයි. 

එය ඳනතත් අවශෙ ාවයන්ට ඳටහැනිය. 2019.01.14 දින ඳැවති විභාගයට කටාන 

ප්රාතද්ය ය සභාතල තල්කේවරයාද එහි කාර්මික නිලධාරිවරයාද ඳැමිණියහ. 

අභියාචකද ඳැමිණ සිටිතමය. ඔවුන් එළිදරල කළ කරුණු අනුව තේ වන විට අවශෙ 

ත ොරතුරු අභියාචකට ලැබී ඇති බව පිළිගැනිණ. තගොනුතල කටයුතු තමයින් අවසන් 

තලප 

නිදේශසෝගස: 

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) වගන්තිතම 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 ක අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතලදනය කරනු ලැතේ. 

 

 

 

 


