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ඒ.එම්. ආරිෆ් එ. මුදල් අමාත්ාාංශය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 844 /2019 (2019.12.03 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 

ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                      මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික:     තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික:     තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික:     විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ඒ.එේ. ආරිෆව  

ය ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    තල්කේ, මුදල් අමො ෙොංශය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - තපනී තනොසිටින ලදි 

තපොදු අධිකොරිය  - එසව.තේ. කරුණොතුංග, සහකොර තල්කේ 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.10.03 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයේ තනොමැ  

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.11.01 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයේ තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.11.13 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.10.03 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැේතවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

 

1) මා පත්කරගැනීම සඳහා රාජ් පරිපාල  කළම ාකරණ, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්ාාංශය 

යවත් එකඟත්ාවය ලබා දී තියේද? එයස් ම් පිටපත්ක් ලබා යදන් . 

2) එම එකඟත්ාවය පසුව අත්ිටුවා තියේද? එයස් ම් පිටපත්ක් හා අත්ිටුවීමට යහ්තු වූ කරුණු මා 

හට ලබායදන් . 
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3) දැ ට යමම ත් තුර සඳහා යව ත් නිලධාරියයක් පත්කර තියේද? පත්කර ඇත් ම් එම 

නිලධාරියා යවනුයවන් රාජ් පරිපාල  අමාත්ාාංශය එකඟත්ාවය ලබාදුන් දි ය කවදාද? 

4) ත්වද එයස ්පත්කර තියේ  ම් මට වඩා එම නිලධාරියාට ඇති අතියර්ක සුදුසුකම් කුමක්ද? 

5) දැ ට පත්කර ඇති නිලධාරියා ශ්රී ලාංකා පරිපාල  යස්වයේ වවස්ථාව අනුව මීට යපර ප්රියම ාප 

ස්ථා වල රාජ්කාරී කර තියේද? 

6) රාජ්කාරී කර තියේ  ම්  ැවත් එවැනි යස්වා ස්ථා යක් ලබා දීමට ඇති ප්රතිපාද  කුමක්ද? 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පනතත් සඳහන් කොල පරොසය තුළ කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක 

විසින් 2018.11.01 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරියොද නියමි  කොල සීමොව තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක විසින් 

2018.11.13 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.     

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථායේ දී උද්ගත් වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො අභියොචක පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කර සිටී.  
 
තමිදී තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කර සිටිනුතේ අභියොචක විසින් තයොමුකර ඇති තමම 
අභියොචනය තකොමිෂන් සභොතේ මීට තපර විභොග කර 2019.05.14 දින තීරණයේ ලබොදුන්  
RTIC/Appeal/983/2019 යන අභියොචනය හො සමොන වන බවයි.   
 
නියයෝගය: 

ඒ අනුව තමම අභියොචනය හො සමොනවම 2019.05.14 දිනැතිව RTIC/Appeal/983/2019 යන 
අභියොචනයට අදොළව ලබොදුන් තීරණය වන “අභියොචක විසින් අයදුේකර ඇති ත ොරතුරුවලින් කීපයේ 

තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති බව තපනී යයි. එනමුත් නේකළ නිලධොරියො වැඩකරන දින 14ේ තුළ 
සිය ප්රතිචොරය දැන්ීමට තපර අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයේ තයොමුකර ඇති තහයින් 
තමම අභියොචනය නිෂවප්රභ කරනු ලැතේ” යන තීරණයම තමම අභියොචනය සඳහොද අදොළ වන බව 
තකොමිෂන් සභොව විසින් තීරණය කර සිටී. ඒ අනුව අභියොචනය මින් නිෂවප්රභ කරනු ලැතේ. 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
 
***** 


