
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එල්.ඊ. අර්වින් එ.කම්කරු මහ ලල්කම් කාර්යාලය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 549/2018 (2019.07.29) 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 

ලකොමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

ලකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -    එල්.ඊ. අර්වින්  

ල ොතිසි ලත් පාර්ශවය-    නේ කළ නිලධාරී, කේකරු තකොමසාරිස් යනරාල්, 

කේකරු මහ තල්කේ කාර්යාලය 

 

ලපනීසිටීම   

අභියාචක   - එල්.ඊ. අර්වින්  

තඳොදු අධිකාරිය - අයිරාංගනී දාබතර් - මානව සේඳත් සංවර්ධන නිලධාරී 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.02.14 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.03.21 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.04.26 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.06.28 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.07.12 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.06.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

1. නඩු අංක 71832 – Rs. 8 629 597.18 

2. නඩු අංක 9912 – Rs. 58 783 297.31 

3. නඩු අංක 17084 – Rs. 10 552 835.28 

 

 සී/ සහි   ලංකා සළුසල ආය නතයන් අයකරතගන ශ්රී ලංකා මහා බැංවව 

තව  ඉහ  මුදල් යවා තිතේනේ, 

o මුදල් යවූ දිනය  

o තචක්ඳත් අංකය  

o යවනලද මුදල 

 මුදල්තනොයවා ඇත්නේ ඊට තේතු 

 මුදල් තනොයවන ලද නිලධාරියාතේ නම ලිපිනය 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.03.21 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් නඩු සේබන්ධ 

ත ොරතුරු අමුණා එවා ඇ . තමම ප්රතිචාරතයන් අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 

2018.04.26 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධරයා 2018.06.28 දිනැතිව ප්රතිචාර දක්වමින් විමසා ඇති ත ොරතුරුවලට අදාළ 

පිළිතුරු අමුණා එවා ඇ . තමම තීරණතයන් ද  අභියාචක සැහීමකට ඳත් තනොවූ 

තහයින් 2018.07.12 දිනැතිව අභියාචක විසින් තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක් 

තයොමු කරන ලදී. 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාලේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2019.07.29 ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ සිටිති. කලින් වාර තදකක් තේ සහා කැවා ඇ . 

ත ොරතුරු තවනත් ආය නයකින් ඉල්ලා තිබිණි. එය ලබා ගැනීමට කල් ගැනිණ. 

තකතස් තව ත් ත ොරතුරු ලබා දීතේ නිතයෝගය අනුව ත ොරතුරු යවා ඇති බවත්, 

එය ලැබුණු බව අභියාචකත් පිළිගැනීම අනුව තගොනුතේ කට යුතු අවසන් තේ.  

 

නිලයෝගය: 

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 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  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

 

 


