
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

කේ.ඩී.සි.පි. සිරිවර්ධන එ. ශ්රී කා ම නින්දෝකාු ද කාරමර්ේක්දෝවව  

  

RTIC Appeal (තේඛනග  කාර්යය ඳටිඳාටිය)/ 1009/2019 (2019.08.15) 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.  

. 

සභමරති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

ක ොනිෂදෝ සභම සමමජි : තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පංචිතේවා  

ක ොනිෂදෝ සභම සමමජි : විනිසුරු තරෝහිණි වේගම 

 

අභියමච    -   තේ.ඩී.සි.පි. සිරිවර්ධන   

කනොතිසි කත් රමර්ශවය- සර්තේයර් යනරාේ , ශ්රී ලංකා මිනින්තදෝරු 

තදඳාර් තේන්තුව  

 

ත ොරතුරු ඉේලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.11.12 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.11.30 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.12.21 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.12.27 

 

අභියමචනයට රසුබි් වූ   දණු: 

අභියාචක විසින් 2018.11.12 දිනැති ත ොරතුරු ඉේලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉේලා 

සිටින ලදි. 

 

1. මූලික පිඹුර වන අංක 4243 සකස් කිරීමට මතුගම ප්රාතීය ය තේකේ විසින් 

කළු ර මැනුේ අධිකාරී තව  තයොමු කර ඇති අංක 2010/16 දරණ මැනුේ 

ඉේලීේ නිතයෝගය සහ එයට අදාලව සකස් කර ඇති අත්ඳත් කරන ඉඩේ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

පිලිබ විස් ර ඇතුලත් අදාළ තේඛනතේ ඉඩතේ නම සටහන්ව ඇත්තත් 

රණගලඕවිට කැබැේල නැ තහොත් ඉදිගහතදනිය තලසය  .ම ිිනින්තදෝරු 

තදඳාර් තේන්තුව විසින් පිළිතයළ  කර ඇති අංක 4243 දරන මුලික පිඹුතර් 

කැබලි අංක 3 තහොේඳලයාවත්  තලස නේ කිරීමට තේතුව  

2. මුලික පිඹුර වන අංක 4243 හි නිරුඳනය වන අංක 3 දරන ඉඩේ කැබැේල 

තහොේඳලයාවත්  තලස නේ කිරීමට මිනින්තදෝරු තදඳාර් තේන්තුවට බලඳෑ 

කරුණු කාරණා ඇතුලත් තේඛනවල සහතික කරන ලද පිටඳත්  

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.11.30 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා 2018.12.21 දිනැතිව ප්රතිචාර 

දේවමින් ඳවසා සිටිතේ මිනින්තදෝරු තදඳාර් තේන්තුතේ ත ොරතුරු ලබා දීතේ 

නිලධාරියා විසින් මිනින්තදෝරු තදඳාර් තේන්තුව සතු ත ොරතුරු ලබා තදන බැවින් 

අංක 01 සහන් ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් ඳැහැදිලි කිරීමේ සිදු කිරීමට තනොහැකි 

බවත් අංක 02 න් ඉේලා ඇත්තත් අංක 01 හි සහන් මුලික පිඹුරට අදාළ සහතික 

පිටඳ ේ බැවින් එය ලබාගැනීම සහා කළු ර දිස්ත්රිේ මිනින්තදෝරු කාර්යාලය 

තව  ඉේලුේ කරන තලසත්  සහතික කරන ලද පිටඳතත් ඇතුලත් කර ඇති 

ත ොරතුරු පිළිබව විමර්ශනය කිරීමේ ත ොරතුරු නිලධාරියා විසින් සිදු තනොකරන 

ලද බවත්ය. තමම තීරණතයන් ද  අභියාචක සැහීමකට ඳත් තනොවූ තහයින් 2018.12.27 

දිනැතිව අභියාචක විසින් තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. 

අභියමචනය සක ම බකන අවස්ථමකේදී උද්ගේවූ  මරණම: 

තකොමිෂන් සභාව මගින් අභියාචක හා තඳොදු අධිකාරිය තව  2019.05.13 දිනැති 

ලිපිතයන් ලිඛි  කරුණු තිතේ නේ එකී කරුණු තමම අභියාචනය විභාග කිරීමට 

නියමි  2019.06.10 වන දිනට , දින 7 කට තඳර තමම තකොමිෂන් සභාව තව  ඉදිරිඳත් 

කරන තලසට දැනුේ දී ඇ .  

 

අභියාචක විසින් 2019.05.27 දිනැතිව ලිපියේ එවමින් නැව  අදාළ තේඛන එවා ඇ .  

තඳොදු අධිකාරිය විසින් 2019.06.06 දිනැති ලිපිය මගින් තඳත්සේකරු ඉේලා සිටින්තන් 

ත ොරතුරු දන ගැනීතේ අයිතිවාසිකේ ඳන  යටතත් ලබා දිය හැකි සාමානෙ 

ත ොරතුරේ තනොවන බවත් ඒ සේබන්ධතයන් පිළිතුරු ලබා දිය හැේතේ එම 

ප්රශ්නනග  කරුණට අදාළව සිදු කරනු ලබන විතශ්නෂ විමර්ශනයකින් ඳසුව ඳමණේ 

බවත්ය 

 

න්කයුගය: 

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

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉේලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

තනොඳවතින  බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  

 



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  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


