
ත ොරතුරු දනගනීතේ අයිතිවසිකම පිළිබ  තකොමිෂන් සභව ඉදිරිපිට දී ය 

 

එම්. කේ. බි. එම්. රවුෆ ්එ. ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභග කිරීම)/ 957/2019 (2019.10.28 දින ඳවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභ රැස්වීතේදී විභග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දනගනීතේ අයිතිවසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දනගනීතේ 

අයිතිවසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභ රීතීන්හි (ගස්තු හ අභියචන කර්යය 

ඳටිඳටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳවත්වතගන යනු ලබන කර්යය ඳටිඳටිය.  

 

සභාපති:                                     මහින්ද ගේමේපිල  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේව  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: ආචර්ය තසල්වි තිරුචන්ද්රන්  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම  

 

 

අභියාචක   -     එේ. තේ. බි. එේ. රවුෆ  

තනොතිසි ලත් ඳර්ශවය  -     නේ කල නිලධරී, ශ්රී ලංක මහවලි අධිකරිය 

 

කපනීසිටීම   

අභියචක   - එේ. තේ. බි. එේ. රවුෆ 

තඳොදු අධිකරිය -              වී. සමරසිංහ    

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.08.06 

ත ොරතුරු නිළධරිය තීරණය ලබ දුන් දිනය ප්රතිචරයේ තනොම  

නේ කල නිළධරිය තව  අභියචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.10.02 

නේ කල නිළධරිය තීරණය ලබ දුන් දිනය ප්රතිචරයේ තනොම  

ත ොරතුරු දනගනීතේ  අයිතිවසිකම පිළිබ 

තකොමිෂන් සභව තව  අභියචනය තයොමුකළ 

දිනය 

2018.12.07 

 

 

 



ත ොරතුරු දනගනීතේ අයිතිවසිකම පිළිබ  තකොමිෂන් සභව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 

 

අභියචක විසින් 2018.08.06 දිනති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ල 

සිටින ලදි. 

නය ය්ේ තේතුතවන් ඉවත් කර ඇති ඉඩේ තවනුවට සංවර්ධන කළ කබලි අංක 04 

ඉඩම ලබ ගනීම සහය. මතයන් ව ශීර්ෂය යටතත් 2018.06.12 දින ම විසින් 

ඉල්ලීමේ මහවලි සංවර්ධන අම යංශතල තල්කේතුම මගින් ශ්රී ලංක මහවලි 

අධිකරිතල අධයේෂ යනරල්තුම තව  භර තදන ලදී. අදළ ලිපිය සේබන්ධතයන් 

අධයේෂ යනරල්තුම ගත්  ්රියමර්ග පිළිබව ත ොරතුරු. 

ත ොරතුරු නිලධරිය ඳන  ප්රකරව නියමි  කලය තුළ, පිළිතුරු සඳයීමට 

අතඳොතහොසත් ව බවින් අභියචක 2018.10.02 දිනතිව නේකළ නිලධරය තව  

අභියචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයද ඳන  ප්රකරව නියමි  කලය 

තුළ ප්රතිචර දේවීමට අතඳොතහොසත් ව බවින් අභියචක 2018.12.07 දිනතිව 

තකොමිෂන් සභව තව  අභියචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

ත ොරතුරු ඉල්ලීමට අම රව  වත් ත ොරතුරු අභියචක විසින් තඳොදු අධිකරිතයන් 

ඉල්ල ඇ . තඳොදු අධිකරිය අදළ ත ොරතුරු ඉල්ලීමට පිළිතුරු දුන් බව ප්රකශ කර 

සිටි. අභියචක තව  එම ත ොරතුරු ලබී ඇ . 

 

නිකයෝගය: 

අදළ ත ොරතුරු අභියචක තව  ලබී ඇති බව තකොමිසම නිරීේෂණය කරයි. 

අභියචන විභගය මින් අවසන් කරනු ලතේ.  

 

තකොමිෂන් සභ රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගස්තු හ අභියචන කර්යඳටිඳටිය, 

ගසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකරව තමම නිතයෝගය තදඳර්ශවය තව  

සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 

 

 

 

 

 

 


