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පී නිශාන්ත එ. ප්රධාන අමාතාාංශය සබරගමුව පළාත් සභාව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 839 /2019 (2019.03.19 සහ 2019.07.09 දින පැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැසවී තේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව 2019.07.09 අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 

ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     පී නිශොන්  

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    තල්කේ, ප්රධොන අමො ෙොංශය සබරගමුව පළොත් සභොව 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ නැ   

තපොදු අධිකොරිය  - එල්. එේ. පී. ඩබ්. බණ්ඩොර සහකොර තල්කේ ප්රධොන අමො ෙංශය 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018/08/01 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018/08/18 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018/09/01 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018/09/12 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018/11/12 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2018/08/01 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 
එසව. ඩී. පී. එසව. දිසවනයක විසින් ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පන  යටතත් ඉල්ලො සිටි ත ොරතුරු 
සවිසව රොත්මකව සඳහන් කරන ලද 2018.05.15 දිනැති ලිපිතේ සහතික කළ පිටප ක් 
 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018/08/18 දිනැතිව පහ  පරිදි ප්රතිචොර දක්වන ලදී.  

2018/08/15 දිනැතිව තමම අමො ෙොංශය   තව  තයොමු කරන ලද ලිපියක සහතික කරන ලද පිටප ක් ඔබ 

විසින් ඉල්ුේ කලද, 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකේ පනත ි 29 (1) 

වගන්තියට අනුව කටයුතු සිදුකිරීතමන් අනතුරුව, අදොළ ත ොරතුරු ඉල්ුේකරු විසින් ඉල්ුේකරු විසින් 
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ඉල්ුේ කරන ලද ත ොරතුරුවල  අනනෙ ොවය තහළි තනොකරන තලස මො තව  දැනුේදී ඇති බැවින්, ඔබ 

විසින් ඉල්ුේ කරන ලද ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකි බව කොරුණිකව දන්වමි. 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018/09/01 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් 

තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018/09/12 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධරයොතේ ප්රතිචොරය අනුම  කර සිටින 

ලදී. 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත්ීම ම  අභියොචක 2018/11/12 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට 
අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.    
 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචක පැමිණ සිටිතේ නැ . අභියොචක 2019.03.19 දින විභොගය සඳහොද පැමිණ තනොසිටි බව 
නිරීක්ෂනය විය. අභියොචක  ම අභියොචනතේ ලිඛි ව කරුණු දක්වමින් පවසො ඇත්තත් ඔහු පිළිබඳව 
ඔහුතේ රැකියො සවථොනතේ පැවැත්තවන පරීක්ෂණයකට ඔහු තවනුතවන් සොක්ියක් වශතයන් ඉදිරිපත් 
කිරීමට තමම ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින බවයි.  වද ඔහුතේ රැකියො සවථොනතේ පැවැත්තවන පරීක්ෂනතයදී 

සොක්ි දුන් ඉහ  S.D.P.S දිසොනොයක යන අය ප්රකොශකර  ඇත්තත් සබරගමුව පළොත් සභොතවන් අභියොචක 
පිළිබඳව ත ොරතුරු ඉල්ලො තනොසිටි බවයි. ඇයතේ එම ප්රකොශය තබොරු සොක්ියක් බව ඔප්තු කිරීමට, 

අභියොචක ඉල්ලො සිටි S.D.P.S දිසොනොයක යන අයතේ ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටීතේ ලිපියයි. තමය 
අභියොචකතේ රැකියොව අිමිීම පිලිබඳ  ත්වයක් බැවින් එම ලිපිතේ සහතික කළ පිටප ක් ඔහු හට 
ලබොතදන තමන් ඉල්ලො ඇ .  
 

තපොදු අධිකොරියට පන  ප්රකොරව ත වන පොර්ශවය විසින්,  ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබො දීම 
සේබන්ධතයන් කැමැත්  ලබො දී තනොමැති බැවින් එම ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකි බව පවසො සිටින ලදී. 
 

නියයෝගය: 
 

අභියොචකතේ තනොපැමිණීම තහවතුතවන්, තමම ලිපිය පරීක්ෂනතයදී ඉදිරිපත් කිරීම සහ  ම රැකියොව 
අිමිීම අ ර සේබන්ධ ොවය  හවුරු කර ගැනීමට හැකියොවක් තනොමැ . ඒ අනුව අභියොචක ඉල්ලො 
සිටින ත ොරතුරු ලබො දීම තුලින් සිදුවන මහයන සුබසිද්ධධිය ද  හවුරු ී තනොමැති බැවින් සහ ත වන 
පොර්ශවවය විසින් ත ොරතුරු ලබො දීමට කැමැත්  පල තකොට තනොමැති බැවින් නේකළ නිලධොරයො තේ 
තීරණය සවිර කරනු ලැතබ්.  අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතබ්. 
 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතබ්. 
 
***** 


