
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඩබ්ලිව්.කේ. ආරියපාල එ. ප්රාකීය ය කම් ක ්ායායාලය, තිස්සමහාරාමය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 689/2018 (2019.08.05) 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 

ක්ොමිෂන් සභා සමාජි්: තජෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

ක්ොමිෂන් සභා සමාජි්: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභියාච්   -    ඩබ්ලිව්.තේ. ආරියඳාල  

ක ොතිසි ලත් පායාශවය-    ප්රාතද්ය ය තල්කේ, ප්රාතද්ය ය තල්කේ කාර්යාලය   

 

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.05.30 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.07.26 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.06.28 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.08.28 

 

අභියාච යට පසුබි ක වූ ්රුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.05.30 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

 

401 හා 401/1 ගෘහ අංක යටතත් ගෘහ මූලික ලැයිස්තු තල්ඛන පිටඳත් 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.07.26 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් ඳවසා සිටිතේ තමම 

ගෘහ අංකවල ගෘහ මූලික ලැයිස්තු සකස් කළ තල්ඛන කාර්යාලතේ තනොමැති බැවින් 

ඉල්ලුේ ඳත්රය සහකාර මැතිවරණ තකොමසාරිස්, මැතිවරණ කාර්යාලය,දිස්ත්රිේ 

තල්කේ කාර්යාලය, හේබන්ත ොට තව  තයොමු කර ඇති අ ර එම ලිපිතේ පිටඳ ේ 

අභියාචක තව  එවා ඇති බවයි. අභියාචක විසින් 2018.06.28 දිනැතිව නේකළ 

නිලධරයා තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා ඳන  ප්රකාරව, 

නියමි  කාලය තුළ ප්රතිචාර දැේවීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 

2018.08.28 දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

අභියාච ය සල්ා බල  අවස්ථාකව්දී උීගතවූ ්ාරණා: 

තකොමිෂන් සභාව මගින් අභියාචක හා තඳොදු අධිකාරිය තව  2019.01.09 දිනැති 

ලිපිතයන් ලිඛි  කරුණු තිතබ් නේ එකී කරුණු තමම අභියාචනය විභාග කිරීමට 

නියමි  2019.02.06 වන දිනට , දින 7 කට තඳර තමම තකොමිෂන් සභාව තව  ඉදිරිඳත් 

කරන තලසට දැනුේ දී ඇ . අභියාචක විසින් 2019.01.26 දිනැතිව ලිඛි  තද්ශන තයොමු 

කර ඇ . නමුත් තඳොදු අධිකාරිය කිසිදු ලිඛි  තද්ශනයේ තයොමු කර නැ . 

 

අභියාචක විසින් 2019.01.26 දිනැති ලිපිතයන් ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරු ලැබී තනොමැති 

බව ඳවසා ඇ . මැතිවරණ කාර්යාලය මගින් එවා ඇති 2018.08.08 දිනැති ලිපිතයන් 

ඡන්දහිමි නාම තල්ඛන ලබා ගැනීමට නියමි  ආකෘති ඳත්රය සේපුර්ණ කර රජතේ 

වැඩ කරන කාර්යාලයීය දිනයක හා තවලාවක ජාතික හැදුනුේඳ ද රැතගන 

ඳැමිතණන්තන් නේ අවශෙ ාවය තනොඳමාව ඉු  කර දීමට හැකි බව දන්වා ඇ . 

 

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 වී ඇති බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු 

ලැතබ්.  

 

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

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

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්. 

 

 

 

 

 

 


