
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

කේ.පි.ජි.චන්ද්රාවතී එ. ..ුණු ප.ාතා ඉ.ම් ක.ක සමසාස් ද.කුාාතමේක කන්වවතී 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 731/2018 (2019.03.25) 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.  

. 

සභාාති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

ක සමිෂන්.සභා.සමාජි : තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

ක සමිෂන්.සභා.සමාජි : විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභියාච    - තේ.පි.ජි.චන්ද්රාවතී     

ක සතිසි.ල ඉ.ාාතමශවතීය-    නේ කළ නිලධාරී, දකුණු ඳළාත් ඉඩේ තකොමසාරිස් 

තදඳාර් තේන්තුව  

 

කානීසිටීම   

අභියාචක   -.තේ.පි.ජි.චන්ද්රාවතී      

තඳොදු අධිකාරිය - ඳැමිණ නැ . 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.02.05 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.03.02 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.05.31 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.07.04 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.09.18 

 

 

 

අභියාච යට ාසුබි ක වූ  රු ප: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචක විසින් 2018.02.05 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

 

 

1. ඉඩේ තකොමසාරිස්තුමාතේ 2003/03/26 දින ලිපියට අේමීමන ප්රාතද්යය තල්කේ 

දකුණු ඳළාත් ඉඩේ තකොමසාරිස් තදඳාර් තේන්තුවට තයොමු කර ඇති ලිපිය.  

2. ඳළාත් ඉඩේ තකොමසාරිස්තුමාතේ 2003/11/04 දින ලිපියට ප්රාතද්යය තල්කේ එවා 

ඇති අංක ප්රා/තල්/අේ /5/3/434 දරණ 2004/11/16 ලිපිය. 

3. ඳළාත් ඉඩේ තකොමසාරිස්තුමාතේ 2005/11/30 නිතයෝග ලිපිතයන් ඉල්ලා ඇති 

වාර්ථා. 

4. ප්රාතද්යය තල්කේ තයොමුකර ඇති 2006/02/08 දින හා 2006/06/28 දින ලිපි.  

5. ප්රාතද්යය තල්කේ 2006/11/14 දින තයොමුකල ලිපිය හා වාර්ථා. 

ඉහ  සහන් ලිපි වල සහතික පිටඳත්. 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.03.02 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් ඉල්ලා ඇති 

ත ොරතුරුවලින් කාර්යාලතේ ඇති ත ොරතුරු එවා ඇ . තමම ප්රතිචාරතයන් 

අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 2018.05.31 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  

අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා 2018.07.04 දිනැතිව ප්රතිචාර 

දේවමින් ඳවසා සිටිතේ ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරුවලින් තමම කාර්යාලතේ ඇති 

ත ොරතුරු 2018.03.02 දිනැති ලිපිය මගින් ලබා දී ඇති බවත් එයට අම රව ලිපි 

තගොනුතේ තනොමැති තල්ඛන තහෝ ප්රාතද්යය තල්කේතුමිය භාරතේ ඳවතින තල්ඛනවල 

පිටඳත් ලබා දීමට හැකියාවේ තනොමැති බවත්ය. තමම තීරණතයන් ද  අභියාචක 

සැහීමකට ඳත් තනොව තහයින් 2018.09.18 දිනැතිව අභියාචක විසින් තකොමිෂන් සභාව 

තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. 

අභියාච ය.සල ා.බල .අවතී දථාකේදී.උද්ගේවූ. ාරණා: 

අභියාචක ඳැමිණ සිටි.තඳොදු අධිකාරිය ඳැමිණ නැ .ලිපියේ එවා ඇ . අවුරුදු 10ට 

තඳර ත ොරතුරු බැවින් තගොනුවල නැති බව දන්වා ඇ . එතහත් තේ කරුණ ගැන 

නඩුවේ ඇ . 

 

නිකයෝගය: 

අභියාචනය 2019.08.05 දින  තඳ.ව.11.45 ට කල්  බන ලදී. 

 

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

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

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

**************** 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 731/2018 (2019.08.05) දින ඳැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

කානීසිටීම   

අභියාචක   - තේ.පි.ජි.චන්ද්රාවතී     

තඳොදු අධිකාරිය - ඳැමිණ නැ . 

  

අභියාච ය.සල ා.බල .අවතී දථාකේදී.උද්ගේවූ. ාරණා: 

2019.08.05 හා 2019.03.25 දින තඳොදු අධිකාරිය ඳැමිණ නැ . එතහත් ලිපියේ එවා 

ඇ . ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරු අවුරුදු 10ට වඩා ඳැරණි නිසා තගොනුවල නැති බව දන්වා 

ඇ . එතහත් තේ සේබන්ධ නඩුවේ ඇති නිසා එතස් විය හැකිදැයි සැකයකි. තදවැනි 

වරටත් (2019.08.05) තඳොදු අධිකාරිය ඳැමිණිතේ නැ . ඒ තේතුතවන් 1-5 දේවා ඉල්ලා 

ඇති ත ොරතුරු අභියාචකට නිකුත් කරන තලස නිතයෝග කරනු ලැතේ. එහි 

ප්රතිචාරය ලැුණණු ඳසු තගොනුතේ කටුතතු නිම තේ. 

 

නිකයෝගය: 

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 දීමට නිතයෝග කළ බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු 

ලැතේ.  

 

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

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

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

 

 


