
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

කේ.කේ.ටි.ජි. අනුර එ. සී/ස ගාලු ගඟබඩ පත්තුව දකුණ කුඩා කත් වතු 

හිමියන්කේ සමූපකාර සමිතිය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 632/2018 (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 

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

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -     තේ.තේ.ටි.ජි. අනුර 

ක ොතිසි ලත් පාර්ශවය-    නේ කළ නිලධාරී, සී/ස ගාලු ගඟබඩ ඳත්තුව දකුණ 

කුඩා තත් වතු හිමියන්තේ සමූඳකාර සමිතිය 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - තේ.තේ.ටි.ජි. අනුර  

තඳොදු අධිකාරිය - එේ.තේ. ගුණතිලක -සභාඳති 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.05.11 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ නැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.07.03 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ නැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.08.15 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචක විසින් 2018.05.11 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.07.03 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

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

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැේවීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.08.15 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2019.07.22 ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ සිටිති. සුළු තත්වතු හිමියන්තේ සමුඳාකර 

සමිතියකි.එය ත ොරතුරු ඳන  යට ට තනොගැතනන බව  මුලදී  ඉදිරිඳත් කැරිණ. 

එතහත් එය සමුඳකාර සමිතියේ තලස එම තදඳාර් තේන්තුතේ ලියාඳදිංචි කර ඇ . 

ආණ්ඩුතේ ඳාලනයේ තහෝ වියදමේ තනොදැරුවත් එය ඳන  අනුව ත ොරතුරු දීමට 

බැඳීමේ ඇ . එතහයින් තදසතියේ ඇතුළ  අදාළ ත ොරතුරු අභියාචකට ලබා දීමට 

නිතයෝග කරනු ලැතේ..   

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


