
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඩබ්ලිව්.පි.අයි.ටි. වීරසිංහ එ.  දකුණු පළාත් ප්රධාන ේකම්  මා්යාායා 

 

RTIC Appeal (තේඛනග  කාර්යය ඳටිඳාටිය)/ 738/2018 (2019.10.07) 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 

ේමොමිෂන් සභා සමාජිම: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පංචිතේවා  

ේමොමිෂන් සභා සමාජිම: විනිසුරු තරෝහිණි වේගම 

 

අභිාාචම   -    ඩබ්ලිව්.පි.අයි.ටි. වීරසිංහ 

ේනොතිස යත් පා්යශවා-    නේ කළ නිලධාරී, දකුණු ඳළාත් ප්රධාන කාර්යාලය 

 

ත ොරතුරු ඉේලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.05.21 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.07.04 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.07.09 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  නැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.08.20 

 

අභිාාචනාට පසුබි්  වූ මරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.05.21 දිනැති ත ොරතුරු ඉේලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉේලා 

සිටින ලදි. 

1. ගරු නීතිඳතිතුමා විසින් දකුණු ඳළාත් ප්රධාන තේකේ තව  එවා තති තගොනු 

අංක E /139/15/PCSOP දරන සහ 2016.10.05 දරන ගාස්තු බිේඳ  පිළිබව 

ප්රධාන තේකේ විසින් තේ ද් වා තගන තති ්රියාමාර්ග කවතර්ද?  

2. එම ගාස්තු බිේඳතත් සහන් රු. 15500 මුදල අදාළ වවදෙ නිලධාරී 

සින්ගාරච්චි තවනුර යන අයතගන් අය කර තගන ගරු නීතිඳතිතුමා තව  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

තගවීමට කටයුතු කරන තලස දකුණු ඳළාත් තසෞඛෙ තස්වා අධේ ෂකත  

අංක SPH /RD /GR /03/01 සහ 2016/12/06 දිනැති ලිපිතයන් ගාේල දිස්ත්රි්  

අධේ ෂ තව  දන්වා ත .එතහත් අදාළ වවදෙ නිලධාරී තවනුර නමැත් ා 

එම මුදල තගවීම සහා ලබා දී නැති බව දැන ගන්නට ත .ඒ අනුව එම මුදල 

තේ ද් වා ගරු නීතිඳතිතුමා තව  තගවා තත්ද? නැද්ද? තගවා තත්නේ ඒ 

කවතරකු විසින්ද? තගවා නැතිනේ ඒ පිළිබව ගත් ්රියාමාර්ග කවතර්ද?  

3. තමම තගවීමට අදාළව ලබා ගත් නීති උඳතදස් ලබා ගැනීම සහා ප්රධාන 

තේකේ විසින් ගරු නීතිඳතිතුමා තව  තයොමු කරන ලද උඳතදස් ඉේලීතේ 

ලිපිතයහි සහතික කරන ලද පිටඳ ්  

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.07.04 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් ඳවසා සිටිතේ අදාළ 

නීතිඳති උඳතදස් සහා නීතිඳති තදඳාර් තේන්තුතවන් තයොමු කරන බිේඳත් සහා 

තගවීේ සිදු කරනු ලබන්තන් ප්රධාන තේකේ කාර්යාලතයන් තනොවන බවත් එම තගවීේ 

අදාළ අමා ෙංශ හ හා තදඳාර් තේන්තු මන්න් සිදු කරන බවත්ය.  වද අයදුේඳරතේ 

අවසන් තේදතේ සහන් කරුණ නීතිඳතිවරයා හා තඳොදු අධිකාරිය යටතත් හුවමාරු 

වූ කරුණ්  බැවින් ඳනතත් 5 වන වගන්තිය ප්රකාරව තමම නීති උඳතදස හා 

සේබන්ධ තගොනු කර තති SCFR 20/2015 නඩුකරය තේෂ්ඨ නාධිකරණතේ විභාග 

තවමින් ඳවත්නා නඩුව්  බැවින් අදාළ ත ොරතුරු ලබා දීමට තනොහැකි බවත්ය. තමම 

ප්රතිචාරතයන් අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 2018.07.09 දිනැතිව නේකළ 

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

නියමි  කාලය තුළ ප්රතිචාර දැ් වීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 

2018.08.20 දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී.    

අභිාාචනා සයමා බයන අවස්ථාේව්දී උද්ගතවූ මාරණා: 

අභියාචක තව  සුදුසු ප්රතිචාරය ද් වා ඒ බව තකොමිසමට දැනුේ තදන තලස තඳොදු 

අධිකාරියට නිතයෝග තකතරයි. 

නිේාෝගා: 

 

තගොනුතව් කටයුතු නිම තව්. 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 තදඳාර්ශ හවය තව  

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්. 

 
 


