
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එස්.එස්.විජේවික්රම එඑ.එ්රාජීය සඑසවරා , අම්බලන්ජ ොඩ 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 1195/2019 (2019.09.02) 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.  

. 

සවරාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

ජකොමිෂන්එසවරාඑසම රාජික: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

ජකොමිෂන්එසවරාඑසම රාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභිසරාචක   -     එස්.එස්.විතේවික්රම 

ජ ොතිසිඑලත්එපරාර්ශ ස-    නේ කළ නිලධාරී, ප්රාතද්ය ය සභාව, අේබලන්තගොඩ 

 

ජපනීසිටීම    

අභියාචක   -එඑස්.එස්.විතේවික්රම  

තඳොදු අධිකාරිය - ඩබ්ලිව්.එස්.ඒ. ද සිල්වා- කළමණාකාර සහකාර 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.08.13 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.09.26 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.10.05 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.10.22 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.12.23 

 

අභිසරාච සට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින්  2018.08.13  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු 

ඉල්ලා සිටින ලදි. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

තගොඩනැගිලි අයදුේඳත්රය්  සමග තති ප්පපුවක පිටඳ ්  (ගාල්ල අතිතර්ක 

මතේස්ත්රාත් අධිකරණතඅ අංක 73785/17 දරණ නඩුවට අදාළව) 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.09.26 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් ඳවසා සිටිතඅ 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම ඳනතත් 5 වන උඳ වගන්තිතඅ විධි විධාන අනුව , ඉල්ලා තති 

ත ොරතුරු තුන්වන ඳාර්ශවකරුවකුතේ තඳෞද්ගලික ත ොරතුර්  බැවින් ප්රති් තෂ්ඨ ඳ 

කරනු ලබන බවයි. තමම ප්රතිචාරතයන් අ ෘ්පතියට ඳත් අභියාචක විසින් 2018.10.05 

දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා 

2018.10.22 දිනැතිව ප්රතිචාර ද් වමින් ඳවසා සිටිතඅ තල්ඛනය තඳොදු අධිකාරිය මගින් 

නිකුත් කළ තල්ඛනය්  තනොවන බැවින් අදාළ ප්පපුතව් අංකය තහෝ පිටඳ ්  නිකුත් 

කිරීම සිදු කළ තනොහැකි බවයි. තමම තීරණතයන් ද  අභියාචක සැහීමකට ඳත් තනොවූ 

තහයින් 2018.12.23 දිනැතිව අභියාචක විසින් තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය්  

තයොමු කරන ලදී. 

අභිසරාච සඑසලකරාඑබල එඅ ස්ථරාජේදීඑඋී තවූඑකරාරණරා: 

2019.09.02 ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ සිටිති. ඉල්ලා තත්තත් තුන්වැනි ඳාර්ශවයක ප්පපු 

පිටඳ කි. එම පිටඳ  ඳරි් ෂාකර බැලීමට අවස්ථාව්  තදන තලස නිතයෝග කරන 

ලදී. තදඳාර්ශවයම එය පිළිගත්හ. තගොනුතව් කටයුතු අවසන් තව්. 

 

නිජසෝ ස: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට තති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

සතුව ඳවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතඅ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 

ඉල්ලීමට අදාළ ත ොරතුරු ඳරි් ෂා කිරීමට අවස්ථාව දීමට නිතයෝග කළ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


