
ත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවාසිකමපිළිබ තකොමිෂන්සභාවඉදිරිපිටදීය. 

 

පි.යූ.පි. කුමාර ද සිල්වා එ. මධයම රිසසර ධිකාාිසය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලිකවශතයන්විභාගකිරීම)/ 1215/2019 (2019.09.09) දින ඳැවති 

විධිමත්තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

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

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබතකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය  

ඳටිඳාටිය),රීති අංක 28යටතත් ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය. 

. 

සභාරති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

කාොමිෂන් සභා සමාජිා: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී.පුංචිතේවා  

කාොමිෂන් සභා සමාජිා: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

ධධයක්ෂ -ල්නරාල්:   ඩී.ජි.එේ.වී. හපුආරච්චි 

 

 

ධභියාචා   -පි.ය.පි. කුමාර ද සිල්වා     

කනොතිසි ලත් රාර්ශවය-නේ කළ නිලධාරී, මධෙම ඳරිසර අධිකාරිය 

 

ත ොරතුරුඉල්ලීමතගොනුකරනලදදිනය 2018.10.2

2 

ත ොරතුරුනිලධාරියාතීරණයලබාදුන්දිනය 2018.12.2

8 

නේකලනිලධාරියාතව අභියාචනයතයොමුකළදිනය 2018.12.2

8 

නේකලනිලධාරියාතීරණයලබාදුන්දිනය ප්රතිචාර

යක් 

තනොමැ 

. 

ත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවාසිකමපිළිබතකොමිෂන්සභාවතව අභියා

චනයතයොමුකළදිනය 

2018.01.3

0 

 

ධභියාචනයටරසුබිම්වූාරුණු: 



ත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවාසිකමපිළිබ තකොමිෂන්සභාවඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචක විසින් 2018.10.22දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

 

යනාධිඳති ඳරිසර සේමාන උතළල-2017 

ඳරිසර හි කාමී රායෙ ආය න  

 

ඉහ  කාණ්ඩය යටතත්  රඟය සහා අයදුේ කරන ලද රායෙ ආය නවල නම 

ලිපිනය සහි  තල්ඛන සහ ඇගයීේ කිරීතමන් ඳසු එක් එක් ආය නය ලබා ගත් 

ලකුණු සංඛොව සහ ස්නානයන් සංඛොව පිළිබව ත ොරතුරු තල්ඛනයක් 

 

ත ොරතුරුනිලධාරියා2018.12.28 දිනැතිවපිළිතුරු සඳයා ඇ . 

අභියාචකවිසින්2018.12.28 

දිනැතිවනේකළනිලධරයාතව අභියාචනයක්තයොමුකරනලදී. 

නේකළනිලධරයාඳන ප්රකාරව, 

නියමි කාලයතුළප්රතිචාරදැක්වීමටඅතඳොතහොසත්ූබබැවින්අභියාචකවිසින්2018.01.30 

දිනැතිවතකොමිෂන්සභාවතව අභියාචනයක්තයොමුකරනලදී.    

ධභියාචනය සලාා බලන ධවස්ථාකේදී උද්ගතවූ ාාරණා: 

2019.09.09 ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ නැ . එතහත් තමම අභියාචනය අභියාචක ඉල්ලා 

අස් කර ගත් බව තඳොදු අධිකාරිය ලිපියක් (2019.08.23) මගින් තකොමිසම තව  දැනුේ 

දී ඇ .  එතහයින් තගොනුතේ කටයුතු අවසන් තේ. 

 

නිකයෝගය: 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි, රීති අංක 30(1)ඳහ  ඳරිදි 

තේ. 

අභියාචනයක් විභාග තවමින් ඳවතින විට අභියාචකට  ඕනෑම අවස්නාවකදී 

තකොමිෂන් සභාව තව  ලිඛි ව තේතු දක්වා, ඔහු/ඇය විසින්ම අත්සන් කර, 

අතනක් ඳාර්ශවය/න් තව  ලබාදීම සහා පිටඳ ක් ද සමග ඉදිරිඳත් කිරීම 

මගින් සියඅභියාචනය ඉවත් කර ගැනීමට හැකි අ ර, තකොමිෂන් සභාව 

අනතුරුව සියලූ ඳාර්ශවයන්ට තමකී අභියාචනය ඉවත් කරගැනීම පිළිබ 

දැනුේදීම ලබාතදනු ඇ . 

රීති අංක 30(3)ඳහ  ඳරිදි තේ. 

ඉහ  උඳ රීති (1)සහ (2)හි සහන් කරන තේතු සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් 

සභාව  ෘප්  තේ නේ, අභියාචනය ඉවත් කරගැනීමට ඉඩ තදනු ඇ . 

 

2017ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි, රීති අංක 30(3)ප්රකාරව, ලබාදී 

ඇති තේතුන් වලින් තකොමිෂන් සභාව සැහීමකට ඳත්වී ඇති බැවින් අභියාචනය 

ඉවත් කර ගැනීමට අවසර තදනු ලැතේ. 

***** 



ත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවාසිකමපිළිබ තකොමිෂන්සභාවඉදිරිපිටදීය. 

 

. 

 

තකොමිෂන්සභාරීතින්හි, රීතිඅංක 27 (ගාස්තුහාඅභියාචනාකාර්යයඳටිඳාටිය, 

ගැසට්අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකාරවතමමනිතයෝගයතදඳාර්ශවයතව සන්නිතේදනයකරනුලැතේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


