
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඩි.ජි.ඒ. චින්තක එ. පළාත් පාලන දදපාර්තදේන්තුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම) 721/2018 (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 

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

දකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -     ඩි.ජි.ඒ. චින් ක 

දනොතිසි ලත් පාර්ශවය-    ඳළාත් ඳාලන තකොමසාරිස්, ඳළාත් ඳාලන තදඳාර් තේන්තුව 

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.05.22 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.06.06 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.06.28 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.07.26 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.09.11 

 

අභියාචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.05.22  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින 

ලදි. 

 

අභියාචකට එතරහිව මා ර සහකාර ඳළාත් ඳාලන තකොමසාරිස් කාර්යාලතේ විමර්ශන 

නිලධාරී එච්.එල්.ඒ. චන්ද්රිකා මිය විසින් සිදු කරන ලද ලිලික විමර්ශන වාර් ාතස සහතික 

කරන ලද පිටඳ ක් 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.06.06 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් ඳවසා සිටිතේ දැනටමත් 

ආය න මට්ටමින් විධිමත් විනය ඳරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට නියමි  බැවින්ද කටයුතු 

සැලසුේ කර ඇති බැවින්ද තමම ත ොරතුරු තේ වන විට ලබා දීමට තනොහැකි බවයි. තමම 

ප්රතිචාරතයන් අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 2018.06.28 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා 2018.07.26 දිනැතිව ප්රතිචාර දක්වමින් 

ඳවසා සිටිතේ ඉල්ලා ඇති ලිලික විමර්ශන වාර් ාව අභියාචකතේ විනය බලධාරියා වන 

දකුණු ඳළාත් ප්රධාන අමා ොංශ තල්කේ තව  තයොමු කර ඇති බවයි. තමම තීරණතයන් ද  

අභියාචක සැහීමකට ඳත් තනොවූ තහයින් 2018.09.11 දිනැතිව අභියාචක විසින් තකොමිෂන් 

සභාව තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාදේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ නැ . තඳොදු අධිකාරිය ලිපියක් මගින් දන්වා ඇත්තත් එකී වාර් ාව 

අභියාචකට යැවූ බවය. ත ොරතුරු ලබා දී ඇ  යන ඳදනම ම  තගොනුතස කටයුතු අවසන් 

තකතරයි. 

 

නිදයෝගය: 

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  සන්නිතසදනය කරනු 

ලැතේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


