
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ආර්.එන්.රණසිංහ එ. ඉඩම් ක ොමසාරිස් ජනරාල් කදපාර්තකම්න්තුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 1125/2019 (2019.07.22) 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.  

. 

සභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

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

ක ොමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභියාච    -    ආර්.එන්.රණසිංහ  

කනොතිස ලත් පාර්ශවය-    නේ කළ නිලධාරී, ඉඩේ තකොමසාරිස් යනරාල් 

තදඳාර් තේන්තුව 

 

කපනීසටීම   

අභියාචක   - ආර්.එන්.රණසිංහ  

තඳොදු අධිකාරිය - ලක්මාලි යයසිංහ- ඉඩේ තකොමසාරිස්   

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018/11/25 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018/12/04 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2019/01/04 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2019/01/17 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 

අභියාචක විසින් 2018/11/25  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු 

ඉල්ලා සිටින ලදි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018/12/04 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් ඳවසා සිටිතේ ඉදිරිඳත් 

කර ඇති ගැටළු සහා පිළිතුරු ලබා දිය තනොහැකි බවයි. තමම ප්රතිචාරතයන් 

අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 2019/01/04 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  

අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය 

තුළ ප්රතිචාර දැක්වීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2019/01/17 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ  ාරණා: 

2019.07.22 ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ සිටිති. ඉඩමක ඳසු උරුමය සහ භුක්තිය  මන්ට 

තිබියදී එය තවනත් තකතනකුතේ නමට ඳැවැරුතේ තකතස්ද යන ගැටලුව සේබන්ධ 

ත ොරතුරු කීඳයක් ඉල්ලා ඇ .  

 

තේ සේබන්ධ එක් තල්ඛනයක් තමදින බාර දුන් අ ර කීඳයක් කලින් යවා ඇ . ඉතිරි 

කීඳයක් තදසතියක් තුළ යැවීමට නිතයෝග තකරිණ. තමයින් තගොනුතේ කටයුතු අවසන් 

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 එකඟ වූ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


