
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දීය 

 

1 
 

එම්. ටි. සි. ඇලෙක්සැන්ඩර්එ. සමථමණ්ඩෙල ොමිෂන්සභාව 

RTIC Appeal(පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/629 /2018 (2019.10.14දින ඳැවති 

විධිමත්යකොමිෂන් සභා රැස්වීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද 

නියෙෝගෙ). 

 

2016අංක 12 දරණ යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනයත් 32(1) 

වගන්තිෙ ප්රකාරව කරන ලද නියෙෝගෙ සහ 2017 යතොරතුරු දැනගැනීයේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබයකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභිොචන කාර්ෙය 

ඳටිඳාටිෙ),රීති අංක 28ෙටයත් ඳවත්වායගන ෙනු ලබන කාර්ෙය ඳටිඳාටිෙ. 

 

සභාපති:                                මහින්ද ගේමේපිල 

ල ොමිෂන් සභා සමාජි : යයයෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී.පුංචියේවා 

ල ොමිෂන් සභා සමාජි : ආචාර්ෙ යසල්වි තිරුචන්ද්රන් 

ල ොමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු යරෝහිණි වල්ගම 

 

 

අභියාච    -    එේ. ටි. සි. ඇයලක්සැන්ඩර් 

ල ොතිසි ෙත් පාර්ශවය             -    නේකළනිලධාරීසමථමණ්ඩලයකොමිෂන්සභාව 

 

ලපනීසිටීම  

අභිොචක  - එේ. ටි. සි. ඇයලක්සැන්ඩර් 

යඳොදු අධිකාරිෙ  - ආර්. අතඳත්තු, යල්කේ 

ඩි. කස්තුරිආරච්චි  

 

යතොරතුරු ඉල්ලීම යගොනු කරන ලද දිනෙ 2018.05.

09 

යතොරතුරු නිළධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ පිළිතුර

ක් 

යනොමැ

ත 

නේ කල නිළධාරිො යවත අභිොචනෙ යෙොමු කළ දිනෙ 2018.06.

07 

නේ කල නිළධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ පිළිතුර

ක් 

යනොමැ

ත 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දීය 

 

2 
 

යතොරතුරුදැනගැනීයේඅයිතිවාසිකමපිළිබයකොමිෂන්සභාවයවතඅභිොච

නෙයෙොමුකළදිනෙ 

2018.07.

12 

 

අභියාච යටපසුබිම්වූ රුණු: 

 

අභිොචක විසින් 2018.05.09 දිනැති යතොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහත යතොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

 

අභිොචක වසර 18 කට වැඩි කාලෙක් සමථ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු යලස 

කටයුතු කළ  අතර 2016 වසයර්ද සමථ මුල මණ්ඩලෙට සාමාජිකෙන් බවාගැනීයේදී 

ඊට ඉල්ලුේ කර සේමුඛ ඳරික්ෂණෙද සමත්ව පුහුණුවද සාර්ථකව හදාරා ඒ 

අවසානයේ ලිඛිතඳරික්ෂණෙටද සාර්ථකව පිළිතුරු සඳෙන ලදී.  එයහත්   2016 

වර්ෂයේදී නව සාමාජිකයින් ඳත්කිරීයේදී මා හටසාමාජිකත්වෙ ලබාදීම අත්හිටුවා 

ඇත. එයස් සාමාජිකත්වෙ අත්හිටුවීමට ඳදනේවූ කරුණු යමොනවාද? 

 

යතොරතුරු නිලධාරිොඳනත ප්රකාරව නිෙමිත කාලෙ තුළ, පිළිතුරු සැඳයීමට 

අයඳොයහොසත් වූ බැවින් අභිොචක 2018.06.07 දිනැතිව නේකළ නිලධරො යවත 

අභිොචනෙක් යෙොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරොද ඳනත ප්රකාරව නිෙමිත කාලෙ 

තුළ ප්රතිචාර දැක්වීමට අයඳොයහොසත් වූ බැවින් අභිොචක 2018.07.12 දිනැතිව 

යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙක් යෙොමු කරන ලදී.    

 

අභියාච ය සෙ ා බෙ  අවස්ථාලේදී උද්ගතවූ  ාරණා: 

අභිොචකමින්යඳරඳැවතීඅභිොචනාවිභාගයදකකටඳැමිණනැත. 2018.09.13 

දිනැතිලිපියෙන්යඳොදුඅධිකාරිෙඅභිොචකයවතදන්වනලද්යද් 

 

           "ඔබවිසින්ඉල්ලාඇතියල්ඛන 2016 අංක 12 

දරණයතොරතුරුදැනගැනීයේඅයිතිවාසිකේඳනයත් 29 (2) (ඈ) 

වගන්තියේවිධිවිධානවලට 

අනුකූලබැවින්අදාළයතොරතුරඔබයවතලබාදීමටතුන්වනඳාර්ශවයේකැමැත්තවිමසුව

ද,ඊටඑකඟයනොවනබවඑමඳාර්ශවෙවිසින්දන්වා ඇති බැවින් 

ඔබවිසින්ඉල්ලාසිටිනුලබනයතොරතුරුලබාදීමටහැකිොවක්යනොමැතිබවයි". 

 

යඳොදුඅධිකාරිෙඉහතකරුණුයේතුයවන්යතොරතුරුඉල්ලීමප්රතික්යෂ්ඨ ඳ කර 

ඇත. 

271 අභිොචනයෙන්යේකරුණසේබන්දවතීන්දුවක්දීඇත. 

 

 

නිලයෝගය: 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දීය 

 

3 
 

යකොමිසමතීරණෙකරනුලැබුයේඉල්ලාඇතියතොරතුරුලබාදීමටයතොරතුරුඳනයත් 5 

(1) වගන්තිෙෙටයත්කිසිඳුබාධාවක්යනොමැතිබවයි. 

ඒඅනුවඅදාළයතොරතුරුලබාදීයේදීතුන්වනඳාර්ශවයේනමඉවත්යකොටඅභිොචකයවත

යතොරතුරුලබායදනයලසයඳොදුඅධිකාරිෙටනියෙෝගකරනුලැයේ.   

 

ඉහත යකොන්යද්සිවලට ෙටත්ව අභිොචනෙ අවසන් කරනු ලැයේ. 

යකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභිොචනා කාර්ෙඳටිඳාටිෙ, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියෙෝගෙ යදඳාර්ශවෙ යවත 

සන්නියේදනෙ කිරීමට නියෙෝග කර සිටිමු. 

 

 

 


