
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එම්.ඒ.ඩී. ටෙරන්ස් ටජ්ෝර්ජ් එ. වයඹ පළාත් සභා රාජ්ය ටස්වා ටම ිෂෂන් සභාව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 584/2018 (2019.02.18) 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.  

. 

සභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

ටම ිෂෂන් සභා සමාජිම: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

ටම ිෂෂන් සභා සමාජිම: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභියාචම   -     එේ.ඒ.ඩී. තටරන්ස් තයෝර්ජ් 

ට  තිසි ලත් පාර්ශවය-    නේ කළ නිලධාරි, වයඹ ඳළාත් සභා රායෙ තස්වා තකොමිෂන් 

සභාව 

 

ටපනීසිටීම   

අභියාචක   - එේ.ඒ.ඩී. තටරන්ස් තයෝර්ජ්  

   එල්.ඩබ්ලිව්.ඒ.එච්.එේ. බණ්ඩාර 

තඳොදු අධිකාරිය - බී.එේ.ජී.ඒ.බාලසරිය -සහකාර තල්කේ  

එච්.එේ.ඩී.තේ.තේරත්- කලමණාකරණ සහකාර 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.03.08 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.04.10 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.04.27 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.07.03  

 

අභියාච යෙ පසුබිම් වූ මරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.03.08 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින 

ලදි. 

1 (A) 2013.11.03 දිනට රා.ක.ස. අධි තේණිතේ පුරප්ඳාඩු කීයේ තිබුතන්ද ? 

(B)  එම ආය න තමොනවද? 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

(C)  එම ආය න පුරප්ඳාඩු බව සදහන් කර එවූ ලිපිතේ පිටඳ ේ ලබා තදන්න. 

2 (A) 2015.01.31 දිනට රා.ක.ස. අධි තේණිතේ පුරප්ඳාඩු කීයේ තිබුතන්ද ? 

(B)  එම ආය න තමොනවද? 

(C) ඒ සදහා කී තදතනේ බදවා ගත්තත්ද? 

(D) එහිදී කුසල ා හා සීමි  ඳදනේ ම  කීතදනා බැගින් තබදී ගිතේද?  

(E) ඳත්වීේ ලබා දුන් ආය න තමොනවද? 

(F) ඳත්වීේ ප්රදානය කරන විට එම අයතගන් කී තදතනේ විශ්රාම තගොස් සිටිතේද?  

(G) එම අයතේ නේ තමොනවද? 

(H) 2016 සැප් ැේබර් වන විට 2015.01.31 දින (ඳළමු අදියතර්දී) ලබා දුන් ඳත්වීේ වලින් කී 

තදතනකු විශ්රාම තගොස් සිටිතේද? 

(I) එම අය තස්වය කළ ආය න තමොනවාද? 

3. (A) 2016 ඔේත ෝබර් මාසය වන විට රා.ක.ස. අධි තේණිතේ  පුරප්ඳාඩු කීයේ ඳැවතිතේද ? 

(B) එම ආය න තමොනවද 

(C) එම ආය න සදහන් කර එවූ ලිපිතේ පිටඳ ේ ලබා තදන්න  

(D) 2016.11.10 දිනැ ති ලිපි වලින් (තදවන අදියතර්දී) කී තදනකුට රායෙ කළමනාකරණ 

සහකාර අධි ඳන්තිතේ ලබා දුන්තන්ද? 

(D) එම අය අනුයුේ  කරන ලද ආය න තමොනවාද?  

(E) එම ඳත්වීේ ලබා තදන දින වන විට කී තදතනකු විශ්රාම තගොස් තිබුතන්ද? 

(F) එහිදී කුසල ා සහ සීමි  ඳදනේ ම  ඳත්වීේ ලබා දුන් සංඛ්ොව තකොඳමණද? 

4 (A) ඳළමු අදියතර් ඳත්වීේ ලබා දීතේදී සේමුඛ් ඳරීේෂණය සදහා කී තදතනේ සහභාගී 

වූතේද?  

(B) එම අයතේ ඳැමිණීම අත්සන් කළ තල්ඛ්ණතේ පිටඳ ේ ලබා තදන්න  

(C) තදවන අදියතර් ඳත්වීේ ලබා දීතේදී සේමුඛ් ඳරීේෂණය සදහා කී තදතනේ සහභාගී 

වූතේද? 

(D) එම අයතේ ඳැමිණීම අත්සන් කළ තල්ඛ්ණතේ පිටඳ ේ ලබා තදන්න 

(5) තමම ඳත්වීේ ලබා දීතේදී ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිතේ අනුමැතිය ලද ලිපි වල පිටඳත් හා ඊට 

අම රව තමම ඳත්වීේ හා සේමුඛ් ඳරීේෂණ ඳැවැත්වීම සේබන්ධතයන් විතේෂ අනුමැතිය 

ලද ලිපි තිතබ් නේ ඒවාතයහි පිටඳත් ද ලබා තදන්න. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

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

වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.04.10 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  අභියාචනයේ තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා 2018.04.27 දිනැතිව ප්රතිචාර දේවමින් ඳවසා සිටිතේ දේවමින් 

ත ොරතුරු ලබා දී ඇ . තමම තීරණතයන් ද  අභියාචක සැහීමකට ඳත් තනොවූ තහයින් 

2018.07.03 දිනැතිව අභියාචක විසින් තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. 

අභියාච ය සලමා බල  අවස්ථාටේදී උද්ගතවූ මාරණා: 

අභියාචක ඉල්ලා ඇති අංක 1-5 දේවා ත ොරතුරුවලින් තකොටසේ සඳයා ඇ . ඉතිරි 

ත ොරතුරු තුන්වැනි ඳාර්ශවයේ විමසා බැලීතමන් ඳසු ලබා තදන ලදී. ලැබුණු ත ොරතුරු 

ප්රමාණවත් බව අභියාචක පිළිගන්නා ලද තහයින් තගොනුතව් කටයුතු අවසන් තකතර්. 

නිටයෝගය: 

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 ලැතබ්.  

 

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

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

ලැතබ්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


