
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

කේ.ඒ.ඩබ්ලිව්.කේ. චන්ද්රලතා   .. ් කීය ල කම් ක ් යාල ලතල, 

ලුණුග කකෙකහර 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 1234/2019 (2019.09.23) 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.  
. 

සභ පති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

ක්ොමිෂන් සභ  සම ජි්: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

ක්ොමිෂන් සභ  සම ජි්: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභිල ච්   -  තේ.ඒ.ඩබ්ලිව්.තේ. චන්ද්රල ා    

ක ොතිසි ලතත් ප යාශෙල-    ප්රාතද්ය ය තල්කේ, ප්රාතද්ය ය තල්කේ කාර්යාලය 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - තේ.ඒ.ඩබ්ලිව්.තේ. චන්ද්රල ා 

තඳොදු අධිකාරිය - ඒ.පි. නිතරෝෂා- ඳරිඳාලන නිලධාරී 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2017.09.18 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.08.30 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.09.12 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.10.29 

 

 

අභිල ච ලට පසුබි ක වූ ්රුණු: 

අභියාචක විසින්  2017.09.18   දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ලුණුගේතවතහර දකුණු ඉවුරුයාය 05 B.C. 02  අතු ඇතළහි D.C. 03 F.C. 17 ඇතළහි පිහිටා 

ඇති අංක 211 කුඹුරු ඉඩතේ අයිතිය නිවැරදි අයිතිය කවතරකුටද යන්න පිලිබ 

ත ොරතුරු. 
 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.08.30 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් ඳවසා සිටිතේ අදාළ ලිපි 

තගොනුවලින් එම ලිපිය තසොයා ග  තනොහැකි බවයි. තමම ප්රතිචාරතයන් අ ෘප්තියට 

ඳත් අභියාචක විසින් 2018.09.12 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  අභියාචනයේ 

තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ ප්රතිචාර 

දැේවීමට අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.10.29 දිනැතිව තකොමිෂන් 

සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

අභිල ච ල සලත්  බලත  අෙස්ථ කව්දී උීගාවූ ් රණ : 

2019.09.23 ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ සිටිති. ඳසු අයිතිය ඳැවරීම සේබන්ධ ලිපිතේ 

පිටඳ ේ ඉල්ලා ඇ . එය තබොතහෝ කලකට තඳර සිදු වී ඇති තදයේ බැවින් (වර්ෂය 

තනොදනී) තගොනුතව් අඩංගු තනොවන බව තඳොදු අධිකාරිය ඳවසයි. එතහත් ඊට අදාළ 

බලඳත්රතේ පිටඳ ේ එම තමොතහොතත් ලබා දීමට නිතයෝග කරන ලදි. තගොනුතව් 

කටයුතු අවසන් තව්.  

 

නිකලෝගල: 

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

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

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

ඉල්ලීමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දී ඇති 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. 
 


