
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

කේ. සිරිවර්ධන එ. කර්ජිස්ට්රාර් ජනරාල් කදපාර්තකේන්තුව   

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 964/2019 (2019.10.24 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: තජයෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: ආචාර්ය තසල්වි තිරුචන්ද්රන්  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම  

 

 

අභියාචක   -     තේ. සිරිවර්ධන 

තනොතිසි ලත් ඳාර්ශවය  -     තර්ජිස්ට්රාර් ජනරාල් තදඳාර් තේන්තුව   

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - ඳැමිණ නැ  

තඳොදු අධිකාරිය -            ඳැමිණ නැ   

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.10.17 

 

ත ොරතුරු නිළධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ  

නේ කල නිළධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.11.07 

නේ කල නිළධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ  අයිතිවාසිකම පිළිබ 

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමුකළ 

දිනය 

2018.12.10 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

 

අභියාචනයට පසුබිේවූ කරුණු: 

 

අභියාචක විසින් 2018.10.17 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

1. ලියාඳදිංචි කිරීේ අ 32 (අ) අයදුේඳ  ඕනෑම දිස්ත්රිේ ඉඩේ කාර්යාලයකට 

ඉදිරිඳත් කරන විට සරිලන මුද්දර ඇලව ලියුේ කවරයේ ලබා දීම අනිවාර්යය 

කර තිතේද යන්න තල්ඛනයක සහතික කළ පිටඳ ේ. 

2. ඉහ  1 තේදතේ කරුණ අනිවාර්යය කර තිතේනේ, ඒ සහා නිකුත්කර ඇති 

චක්රතල්ඛයක තහෝ උඳතදස් ලිපියක සහතික කළ පිටඳ ේ. 

3. ලියාඳදිංචි කිරීේ අ 32(අ) අයදුේඳ  ඕනෑම දිස්ත්රිේ  ඉඩේ කාර්යාලයකට 

ඉදිරිඳත් කරන විට සරිලන මුද්දර ඇලව ලියුේ කවරයේ ලබාදී තනොමැති නේ, 

එය භාර ගැනීම එම අදාළ  කාර්යාලතේ නිලධාරීන් හට ප්රතිේතෂ්ඨ ඳ කිරීමට 

හැකියාව තිතේ ද යන්න තල්ඛනයක සහතික කළ පිටඳ ේ 

4. කළු ර ඉඩේ දිස්ත්රිේක කාර්යාලයට 2018.10.05 තවනි දින ලැබී ඇති 

ලියාඳදිංචි කිරීේ අ 32 (අ) අයදුේ ඳත්ර ප්රමාණය.  

5. ඉල්ලුේ ඳත්ර අංකය E16029 අදාලව එම ඳත්තිරු ඡායා පිට ඳත් කරන ලද 

නිලධාරියාතේ නම සහ දිනය 

6. ඉල්ලුේ ඳත්ර අංකය E16029 අදාලව එම ඳත්තිරු ඡායා පිටඳත් කිරීතමන් ඳසු 

සහතික පිටඳත් තලස අත්සන් කරන ලද වග කිව යුතු නිලධාරී මහ ාතේ 

නම,  නතුර සහ එය සනාථ කිරීමට සටහන්  බා ඇති තල්ඛනයක සහතික 

කළ පිටඳ ේ 

7. ඉල්ලුේ ඳත්ර  අංකය E16029 අදාලව එම ඳත්තිරු ඡායා පිටඳත් කිරීතමන් සහ 

සහතික පිට ඳත්තලස අත්සන් කිරීතමන් ඳසු එය නිශ්චි වම  ැඳැල් කළ 

දිනය සටහන්  බා ඇති තල්ඛනයක තල්ඛනයක සහතික කළ පිටඳ ේ 

8. එය සාමානය  ැඳෑල තව  තයොමු කර ඇති බව සටහන් කර ඇති කාර්යාලයීය 

තල්ඛන තඳොතත් එම පිටුතේ සහතික කළ පිටඳ ේ 

9. එය සාමානය  ැඳෑල තව  තයොමු කිරීමට එම අදාළ දිනතේදී  ැඳැල් 

කාර්යාලය තව  ගිය නිලධාරී මහ ාතේ නම,  නතුර සහ  ැඳැල් කාර්යාලය 

තව  ගිය තවලාව  

10. කළු ර ඉඩේ කාර්යාලයට 2018.10.05 තවනි දින ලැබී ඇති ලියාඳදිංචි කිරීේ අ 

32 (අ) අයදුේඳ  සමඟ සරිලන මුද්දර ඇල ව ලියුේ කවරයේ ලබා දී නමුත් එම 

ඳත්තිරු ලබාගැනීමට කළු ර ඉඩේ කාර්යාලය තව  තනොඳැමිණි 

ඉල්ලුේකරුවන් තවනුතවන් එම ඳත්තිරු සාමානය  ැඳෑතලන් යවන ලද ඉල්ලුේ 

කරුවන් සංඛයාව. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව නියමි  කාලය තුළ, පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක 2018.11.07 දිනැතිව නේ කළ නිලධරයා තව  

අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධාරයාද ඳන  ප්රකාරව නියමි  කාලය 

තුළ ප්රතිචාර දැේවීමට අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක 2018.12.10 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

අභියාචක විසින් 2019.10.04 දිනැති ලිපිය තකොමිසමට තයොමු කරමින්  මන්ට අවශය 

ත ොරතුරු ලැබුණු බව දන්වා ඇ . තඳොදු අධිකාරිය විසින් අදාල ත ොරතුරු  

අභියාචක තව  ලැබී ඇති බව 2019.10.23 දිනැති ලිපිය මගින් තකොමිසමට දන්වා ඇ . 

එබැවින් තදඳාර්ශවයම අභියාචනා විභාගයට සහභාගී වුතේ නැ . 

 

නිකයෝගය: 

අදාල ත ොරතුරු අභියචක තව  ලැබී ඇති බව තකොමිසමට අභියාචක විසින් දැන්ව 

ඇති බැවින්, අභියාචනා විභාගය මින් අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය, 

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

සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 

 

 

 


