
ත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවාසිකමපිළිබ තකොමිෂන්සභාවඉදිරිපිටදීය. 

 

 

ඩි.ජි.එස්. මුහන්දිරම්ගේ එ. ප්රාගීය ම මහා ගම්ම් ්ායාමා ම, 

බු ත්ග්ොහුපිටිම 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලිකවශතයන්විභාගකිරීම)/ 781/2018 (2019.04.08) 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. 

. 

සභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

ග්ොමිෂන් සභා සමාජි්: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී.පුංචිතේවා  

ග්ොමිෂන් සභා සමාජි්: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

 

අභිමාච්   -  ඩි.ජි.එස්. මුහන්දිරේතේ    

ග ොතිසි  ත් පායාශවම-ප්රාතද්ය ය තල්කේ, ප්රාතද්ය ය මහ තල්කේ කාර්යාලය 

 

ගපනීසිටීම  

අභියාචක  -ඩි.ජි.එස්. මුහන්දිරේතේ     

තඳොදුඅධිකාරිය - තේ.වී.එන්. රත්නසිරි- රායෙ කළමණාකරණ සහකාර 

 

ත ොරතුරුඉල්ලීමතගොනුකරනලදදිනය 2018.08.

01  

ත ොරතුරුනිලධාරියාතීරණයලබාදුන්දිනය 2018.08.

21 

නේකලනිලධාරියාතව අභියාචනයතයොමුකළදිනය 2018.09.

07 

නේකලනිලධාරියාතීරණයලබාදුන්දිනය 2018.09.

21 

ත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවාසිකමපිළිබතකොමිෂන්සභාවතව අභියාච

නයතයොමුකළදිනය 

2018.10.

10 

 



ත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවාසිකමපිළිබ තකොමිෂන්සභාවඉදිරිපිටදීය. 

 

අභිමාච මටපසුබිම්වූ්රුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.08.01දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

 

කිරිතකොස්ගහමුලතදනියදැනටවත් සහගිනිවලපිටියවත්තත්ඉඩේසහතද්ඳළඳවරා

ගැනීමසේබන්ධවිස් ර. (2008-2018 දේවා) 

ත ොරතුරුනිලධාරියා2018.08.27 දිනැතිවපිළිතුරුසඳයමින්ඳවසාසිටිතේඅදාළ ඇ ැේ 

ත ොරතුරු ලබා දිය හැකි බවත් අදාළ මුදල තගවා අදාළ ලිපි පිටඳත් ලබා ගන්නා 

තලසයි.තමමප්රතිචාරතයන්අ ප්තතියටඳත්අභියාචකවිසින්2018.09.07 

දිනැතිවනේකළනිලධරයාතව අභියාචනයේතයොමුකරනලදී. නේකළනිලධරයා 

2018.09.21 දිනැතිවප්රතිචාරදේවමින්ඳවසාසිටිතේකරුණ සේබන්ධතයන් නඩු 

කටයුත් ේ තනොඳවතින බවත් අභියාචනතේ 1 තේදතේ අ සිට ඊ දේවා ව 

ඉල්ලීේවලට අදාළ ත ොරතුරු කාර්යාලතේ තනොමැති බවත්ය. 

තමමතීරණතයන්දඅභියාචකසැහීමකටඳත්තනොවතහයින්2018.10.10 

දිනැතිවඅභියාචකවිසින්තකොමිෂන්සභාවතව අභියාචනයේතයොමුකරනලදී. 

අභිමාච ම ස ්ා බ   අවස්ථාගේදී උීගතවූ ්ාරණා: 

අභියාචකද , තඳොදු අධිකාරිය තවනුතවන් නිතයෝජි තයේද ඳැමිණ සිටිති. තඳොදු 

අධිකාරිය (ප්රා.තල්.) තේ සහා දිනයේ ඉල්ලා ඇ . 

 

නිගමෝගම: 

 

අභියාචනය 2019.08.19 දින තඳ.ව.11 ට කල්  බන ලදී. 

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීතිඅංක 27 (ගාස්තුහාඅභියාචනාකාර්යයඳටිඳාටිය, 

ගැසට්අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකාරවතමමනිතයෝගයතදඳාර්ශවයතව සන්නිතදදනයකරනුලැත . 

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

RTIC Appeal (පුද්ගලිකවශතයන්විභාගකිරීම)/ 781/2018 (2019.08.19) 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. 

. 

සභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 



ත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවාසිකමපිළිබ තකොමිෂන්සභාවඉදිරිපිටදීය. 

 

ග්ොමිෂන් සභා සමාජි්: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී.පුංචිතේවා  

ග්ොමිෂන් සභා සමාජි්: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

ගපනීසිටීම  

අභියාචක  -ඩි.ජි.එස්. මුහන්දිරේතේ  

තඳොදුඅධිකාරිය- තේ.එේ.ආර්. යයසුන්දර- ප්රාතද්ය ය  ,බුලත්තකොහුපිටිය  

එච්. නන්දතස්න- ඳරිඳාලන නිලධාරිනි 

 

අභිමාච ම ස ්ා බ   අවස්ථාගේදී උීගතවූ ්ාරණා: 

කලින් විභාගතේදී අවශෙ නිතයෝයනය සිදු තනොවිණි. 2019.08.19 ඳාර්ශව තදකම 

ඳැමිණ සිටිති. අභියාචක කරුණු 16ේ ඉල්ලා ඇ . කරුණු 15ේ තේ වන විට ලබා දී 

ඇති අ ර 16 වැනි කරුණට අදාළව නිරවුල් කිරීමට තයොමු කර ඇති බව දන්වයි. 

ත ොරතුරු ලබා දීම ම  තගොනුතද කටයුතු අවසන් තද. 

 

නිගමෝගම: 

2016අංක 12 දරණත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවාසිකමපිළිබඳනතත් 3(1) 

වගන්තියප්රකාරවඅභියාචකවිසින්ඉල්ලුේතකොටඇතිත ොරතුරුතඳොදුඅධිකාරියසතුවඳ

වතිනතහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේවෙතිතර්කයටයටත්තනොවනතහයින්ද, 

එමඉල්ලීමටඅදාළත ොරතුරුලබාදීඇතිබැවින්අභියාචනයඅවසන්කරනුලැත . 

 

තකොමිෂන්සභාරීතින්හි, රීතිඅංක 27 (ගාස්තුහාඅභියාචනාකාර්යයඳටිඳාටිය, 

ගැසට්අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකාරවතමමනිතයෝගයතදඳාර්ශවයතව සන්නිතදදනයකරනුලැත . 

 

............................................................. 

මහින්ද ගේමේපිල - සභාඳති  

 

.............................................................. 

එස්. ජී. පුංචිතේවා- තකොමිෂන් සභා සාමාජික 

 

............................................................. 

තරෝහිනී වල්ගම - තකොමිෂන් සභා සාමාජිකා 

 

 

 

 

 

 



ත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවාසිකමපිළිබ තකොමිෂන්සභාවඉදිරිපිටදීය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


