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අයි. ජී. එල්. ජයවීර  එ. දකුණු පළාත් රාජය සසේවා ස ාමිෂන් සභාව  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම/ RTIC 72/2018 (2018.06.01 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී 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 

අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  

  

සභාපති:                       මින්ද ගේමේපිල 

ස ාමිෂන් සභා සමාජි : තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො 

ස ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්: පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාච     - අයි. ජී. එල්. යයීර මයො  

සනාතිසි ලත් පාර්ශවය   - තල්කේ, දකුණු පළොත් රොයය තසවවො තකොමිෂන් සභොව  

 

සපනීසිටීම   

අභියොචක   - අයි. ජී. එල්. යයීර මයො  

තපොදු අධිකොරිය  - රී ප්රසොද් කළුපහන, සහකොර තල්කේ  

 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2017.11.07 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

තීරණයක් ලබො දී 
තනොමැ  

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2017.11.23 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

තීරණයක් ලබො දී 
තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2017.12.07 

 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ  රුණු: 

 

අභියොචක 2017.11.07 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීේ (තවන් තවන් වශතයන් වන ත ොරතුරු ඉල්ුේපත් 6ක්) 

මගින්, පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ඉල්ලො සිටින ලදී: 

1. ඩී  බී තහවමරත්න නමැති අයතේ ක්රියොකලොපය සේබන්ධතයන් මුලික විමර්ය්ශනයක් පැවැත්ීමට 
තීරණය කර ඇත්තත් අභියොචක විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලක් ම  බැවින් තේ වන විට දකුණු 
පළොත් ප්රධොන තල්කේ විසින් දකුණු පළොත් රොයය තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ තල්කේ තව  භොරදී 
ඇති මුලික විමර්ය්ශනතේ අතුරු වොර්ය් ොතේ තමන්ම මුලික් විමර්ය්ශන වොර්ය් ොතේ සහතික කළ පිටප ක්  
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2. අංක CSS/2/3/com/edu හො 2015.08.11 දිනැතිව දකුණු පළොත් ප්රධොන තල්කේ විසින් දකුණු පළොත් 
රොයය තසවවො තකොමිෂන් සභොව තව  තයොමු කල බව සඳහන් ලිපිතේ සහතික කළ පිටප ක්  

3. ඩී  බී තහවමරත්න සේබන්ධතයන් පරීක්ෂනයක් පැවැත්ීම සඳහො උපතදසව තදමින් දකුණු පළොත් 
රොයය තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ තල්කේ විසින් දකුණු පළොත් ප්රධොන තල්කේ තව  තයොමු කරන ලද 
ලිපිතේ සහතික කල ඡොයො පිටප ක්  

4. දකුණු පළොත් රොයය තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ තල්කේ කියො ඇති පරිදි ඩී  බී තහවමරත්න නමැති 

අයතේ විෂමොචොර ක්රියොකලොපය සේබන්ධව සිදුකරන ලද මුලික විමර්ය්ශනතේත් පරීක්ෂනතේත්  ඇති 
තවනස සවිසව රොත්මකව පහදො තදන්න  

5. ඩී  බී තහවමරත්න නමැති අයතේ ක්රියොකලොපය සේබන්ධතයන් කල මුලික විමර්ය්ශනතේ සහතික කල 
පිටප ක්  

6. අංක CSS/2/3/com/edu හො 2015.10.20 දිනැතිව දකුණු පළොත් ප්රධොන තල්කේ විසින් දකුණු පළොත් 
රොයය තසවවො තකොමිෂන් සභොතේ තල්කේ තව  තයොමු කල බව සඳහන් ලිපිතේ සහතික කළ 
පිටප ක් 

 

ත ොරතුරු නිලධොරයො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 
අභියොචක 2017.11.23 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

2017.12.07 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.   

අභියාචනය සල ා බලන අවසේථාසේදී උද්ගතූ  ාරණා: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) වගන්තිය ප්රකොරව 

අභියොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සතුව පවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ  

වයතිතර්ය්ඛයකට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීමට තපොදු අධිකොරිය එකඟ 

විය.  

 

නිසයෝගය: 
 
අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
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