
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ජි. අමරසිරි එ. ඉඩම් ප්රතිසංස්කරර  ොර ිෂන්  ංාව  

 

RTIC Appeal (පුද්ගරක වශතයන් විභාග කිරීම)/ 861/2019 (2019.05.13) 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.  
. 

ංාවපතිස:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

ොර ිෂන්  ංාව ංමවජිර: තජෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

ොර ිෂන්  ංාව ංමවජිර: විනිසුරු තරෝහිණි වරූගම 

 

අභියවචර   -     ජි. අමරසිරි 

ො  තිසසි ලත් පවර්ශ ය-    නේ කළ නිලධාරී, ඉඩේ ප්රතිසංස්කරණ තකොමිෂන් 

සභාව 

 

ොපනීසිටීම   

අභියාචක   -ජි. අමරසිරි 

තඳොදු අධිකාරිය - ඳැමිණ නැ . 

  

ත ොරතුරු ඉරූරෘම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.05.05 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  නැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.06.12 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  නැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.11.20 

 

අභියවච යට පසුබිම් වූ රරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.05.05   දිනැති ත ොරතුරු ඉරූරෘම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉරූලා 

සිටින ලදි. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචක විසින්ද අභියාචකතේ පුර්වගාමින් විසින්ද නිරවුරූව භු් ති විදිමින් සිටින 

රත්නපුර දිස්ත්රි් කතන නවදුන් තකෝරලතන ඳරූතරූ ඳත්තුතග ගගුරූවිටිය ගතමහි 

පිහිටා ඇති ඳයතසෝදනවලතදණිය නමැති ඉඩම දඩුතකොඩතදනිය කුඹුර යනුතවන් 

හදුන්වා දී පිඹුරු ඳ ් ද පිළිතයළ කර ඉඩේ ප්රතිසංස්කරණ තකොමිෂන් සභාව මගින් 

ප්රසිද්ධ තනො ාරිස් ..තරේමසිර මහත්මිය විසින් සහතික කරන ලද අංක 48 සහ 

1998.03.02 දා ම රැගත් විකුණුේකරයද  වත් විකුණුේකරය් ද නිකුත් කර .වා 

රයාඳදිංචි කර ඇති නිසා, 

 

(අ)  ඉහ  කී විකුණුේකරය සකස් කිරීම සහා තයොදා ගත් පිඹුරුඳත හිද, ් තෂ්ඨ ත්ර 

නිළධාරි වාර් ාතගද, මැනුේ නිතයෝගතන පිටඳත්ද  

(ආ) එම විකුණුේකරය නිකුත් කිරීම සහා අධ් ය් ෂ මණ්ඩලය විසින් සේම  කළ 

අධ් ය් ෂ මණ්ඩලතන තයෝජනාතග පිටඳ ් ද  

(ඇ) ඉහ  කී විකුණුේකරය නිකුත් කිරීම සහා ඳාදක කර ග  අංක 1320 දරන 

පිඹුරුඳත හි කැබර අංක 02 තලස නිරපි ව ඇත් ාව ඉඩම සහා ජී.ජී. තඳොඩි 

මහත්මයා යන අය නමින් ලබා දී ඇති විකුණුේකර ඔප්පුතග පිටඳ ්   

(ඈ) එම විකුණුේකරය සේබන්ධතයන් ඉහ  අංක (අ) සහ (ආ) යටතත් දැ් තවන රපි 

තරූඛන පිටඳත්  

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.06.12 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයාද ඳන  ප්රකාරව, නියමි  

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැ් වීමට අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.11.20 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී. ත ොරතුරු 

නිලධාරියා 2018.09.19 දිනැති රපිය මගීන් නිවැරදි ත ොරතුරු ලබා දිය යුතු තහයින් . 

පිළිබව සාකච්ඡා කිරීම සහා ඳැමිණ හමු වන තලස දන්වා ඇ . 

අභියවච ය ංලරව බල  අ ්කථවොේදී උද්ගතවූ රවර ව: 

අභියාචක ඳැමිණ සිටි. තඳොදු අධිකාරිය ඳැමිණ නැ . තඳොදු අධිකාරිය විසින් තගන්වා 

සාකච්ඡා කර ඇ . නැව  ත ොරතුරු ඉරූලා ඇ . 

 

නිොයෝගය: 

අභියාචනය කරූ  බන ලදී. 

 

මීළඟ දිනය- 2019.08.26 තඳ.ව. 11:45 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

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

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

සන්නිතගදනය කරනු ලැතේ. 
 

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

RTIC Appeal (පුද්ගරක වශතයන් විභාග කිරීම)/ 861/2019 (2019.08.26) 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.  
. 

ංාවපතිස:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

ොර ිෂන්  ංාව ංමවජිර: තජෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

ොර ිෂන්  ංාව ංමවජිර: විනිසුරු තරෝහිණි වරූගම 

 

අභියවච ය ංලරව බල  අ ්කථවොේදී උද්ගතවූ රවර ව: 

වාර තදක්  කැවීමට සිදු වී ඇ . අභියාචක ඉරූලා සිටින ඉඩේ ඔප්පු  මන් සතු 

තගොනුතග නැති බව තඳොදු අධිකාරිය ඳවසයි. . සමඟ ඉරූලා ඇති අනි්  ත ොරතුරු 

ලබා දී ඇ . එම ඔප්පු පිටඳත්  ම තගොනුතග නැති බව අභියාචකට දන්වන රපිතන 

පිටඳ  අද දින බාර තදන ලදී. තගොනුතග කටයුතු තමයින් නිම තග. 

 

නිොයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉරූරෙේ තකොට ඇති ත ොරතුරුවරන් තඳොදු 

අධිකාරිය සතුව ඳවතින ත ොරතුරු ලබා දී ඇති තහයින්ද, එම ත ොරතුරු 5(1) 

වගන්තිතන වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉරූරෘමට අදාළ ත ොරතුරු 

ලබා දී ඇති 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  

සන්නිතගදනය කරනු ලැතේ. 
 

 

 

 


