
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අයි.ජි.එල්. ජයවීර එ. දකුණු පළාත් අධයාපන අමායාාංශය 

 

RTIC Appeal (තේඛනග  කාර්යය ඳටිඳාටිය)/ 1202/2019 (2019.09.09) 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: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පංචිතේවා  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වේගම 

 

අභියාචක   -    අයි.ජි.එේ. යයවීර 

කනොතිසි ලත් පාර්ශවය-    නේ කළ නිලධාරී, දකුණු ඳළාත් අධොඳන 

අමා ොංශය 

 

ත ොරතුරු ඉේලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.10.18 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2019.08.19 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.11.21 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2019.02.02 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.10.18  දිනැති ත ොරතුරු ඉේලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉේලා 

සිටින ලදි. 

 

තඳොදු අධිකාරිය විසින් අභියාචකතේ රායකාරී වැඩ  හනේ කර මාස 5්  ඉ් ම 

යාතමන් ඳසු "ඳළාත් රායෙ තස්වයට අන් ර්්රහණය කිරීතේ ිපපි නිකුත් කිරීම 

මැතයන් අංක 2108/511 හා 2012.08.10දිනැති ිපපිය්  පිටු අංක 184 තලස සලකුණු කර 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචකතේ තඳෞද්ගිපක ිපපිතගොණුවට ඇතුළත් කිරීම පිළිබ තඳොදු අධිකාරිය 

විසින් කරන ලද ඳරී් ෂණයට අදාළ සියලු ත ොරතුරු විමර්ශන හා නිගමන ඇතුළත් 

සියලු වාර් ාවල සහතික කළ පිටඳත් සියේල 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.11.21 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයාද ඳන  ප්රකාරව, නියමි  

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැ් වීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2019.02.02 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගවූ කාරණා: 

තකොමිෂන් සභාව මගින් අභියාචක හා තඳොදු අධිකාරිය තව  2019.07.22 දිනැති 

ිපපිතයන් ිපඛි  කරුණු තිතේ නේ එකී කරුණු තමම අභියාචනය විභාග කිරීමට 

නියමි    වන දිනට , දින 7 කට තඳර තමම තකොමිෂන් සභාව තව  ඉදිරිඳත් කරන 

තලසට දැනුේ දී ඇ . අභියාචක 2019.08.22 දිනැතිව ිපපිය්  එවමින් ඳවසන්තන් 

ඉේලා ඇති ිපපි තේඛන ලබා දීමට කටයුතු කරන තලසයි. තඳොදු අධිකාරියද 

2019.08.19 දිනැති ිපපිය්  එවා ඇ .තඳොදු අධිකාරිය 2019.08.19 දිනැති ිපපිතයන් 

ඳවසන්තන් ත ොරතුරු ඉේලීතේ සහන් ආකාරතේ විනය ඳරී් ෂණය්  සිදු කර 

තනොමැති බවයි. එම පිළිතුර අභියාචකටද යවා ඇ . 

 

නිකයෝගය: 

 

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

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉේලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

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

ඉේලීමට 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  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

 

 

 

 

 
 

 


