
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඩබ්ලිව්. ඩයස් එදිරිසිංහ එ. ප්රාදේශීය ය සවා , අම්බලන්දේශ ොඩ 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 814/2019 (2019.10.10) 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.  

. 

සවාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

දේශකොමිෂන් සවා සමාජික: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

දේශකොමිෂන් සවා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අධ්යක්ෂ -ල්ාරාජ:   ඩී.ජි.එේ.වී. හපුආරච්චි 

 

 

අභියාචක   -   ඩබ්ලිව්. ඩයස් එදිරිසිංහ   

දේශාොතිස ලත් පාර්ශ ය-    සභාඳති, අේබලන්තගොඩ ප්රාතද්ය ය සභාව 

 

දේශපනීසටීම   

අභියාචක   - ඳැමිණ නැ .  

තඳොදු අධිකාරිය - ඩබ්ලිව්.තේ.බි. ද සිල්වා- එම.එස්.ඕ 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.03.21 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.08.28 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.07.10 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.09.13 

 

අභියාචායට පසුබිම් වූ කරුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචක විසින්  2018.03.21  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු 

ඉල්ලා සිටින ලදි. 

 

අේබලන්තගොඩ ප්රාතද්ය ය සභා බල ප්රතද්ශත  තගෝන පීනුවල බටහිර (60 A), තගෝන 

පීනුවල නැතගනහිර (60) සහ තගෝන පීනුවල මාධෙ හා ්ාම (60 B) තස්වා වසම තුල 

ඇති අේබලන්තගොඩ ප්රාතද්ය ය සභාව සතු ඉඩේ වල ඳහ  සදහන් ත ොරතුරු ලබා 

ගැනීම. 

1. ඉඩතේ නම  

2. පිඹුරු අංකය හා කැබලි අංකය  

3. වර්ග ප්රමාණය 

4 දැනට කර ඇති සංවර්ධන කටයුතු  

5. ප්රාතද්ය ය සභාව සතුූ අයුරු - ඉඩේ කට්ටි කිරීතමන් සභාව සතු වීම, 

ඳරි ොගයන් වශතයන් සභාව සතු වීම, සභාව මගින් මිලදී ගැනීම, තවනත් 

අයුරකින්ද) 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.08.28 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් ඳවසා සිටිත  ඉල්ලා 

ඇති ත ොරතුරුවලින් තසොයා ග  හැකි ූ විස් ර එවා ඇති බවයි. අභියාචක විසින් 

2018.07.10 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධරයා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ ප්රතිචාර දැ් වීමට අතඳොතහොසත් ූ 

බැවින් අභියාචක විසින් 2018.09.13 දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය්  

තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචාය සලකා බලා අ ස්ථාදේශව්දී උී තවූ කාරණා: 

අභියාචක ඳැමිණ නැ . තඳොදු අධිකාරිය ඳැමිණ සිටි. ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරු යවා 

ඇ . ත ොරතුරු තනොලැබුතේ නේ තකොමිසමට දැනුේ තදනු ලැබීමට යටත්ව 

තගොනුතව් කටයුතු නිම කරනු ලැතබ්. 

 

නිදේශයෝ ය: 

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 තහයින්, 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. 

 

 


