
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ආර්. එම්.පි.පෙපර්රා එ. ලංකාපේ  සී/ස එක්සත් ප්රවෘත්ි ෙත්ර සමාගම 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1046/2019 (2019.06.24) දින පැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේදී 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 (ගොස්වතු හො අභියොචන කොර්යය 

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

. 

සභාෙි:                                    මින්ද ගේමේපිල 

පකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -     ආර්. එේ.පි.තපතර්රො  

ප ාිසි ලත් ොර්ශවය-නේ කළ නිලධොරී,  ලංකො සී/ස එක්සත් ප්රවෘත්ති පත්ර  

    සමොගම   

 

පෙනීසිටීම   

අභියොචක   - ආර්. එේ.පි.තපතර්රො  

තපොදු අධිකොරිය-  එස්ව.තේ.තකො ලොවල-ත ොරතුරු නිලධොරී  

ආර්.අමි ො කොන්තිල ො - ප්රධොනි(මොනව ප්රොග්ධන) 

ටි.ජි.තක්.ඩබ්ලලිව්. ෆ්ර්ර්ිනැන්ිස්ව -අතලවි කළමණොකොර 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.10.10 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.12.04 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.11.08 

 

අභියාච යට ෙසුබිම් වූ කරුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියොචක විසින් 2018.10.10 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 

 

1998/99 වසරට අභියොචකට ිමි වැටුප් වර්ධකය හො පොරිත ෝෂික ලබො තනොදීම 

සේබන්ධතයන් ඔබ එවො ඇති ලිපි හ රකට පිළිතුරු 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.12.04 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො 

තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  

කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.11.08 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාපේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2019.06.24 පොර්ශව තදකම පැමිණියහ. අභියොචකතග් ඉල්ීමට තපොදු අධිකොරිය 

පිළිතුරු යවො ඇ . එතහත් තකොටසක් පමණකි.එම තකොටසද සොවදෙ බව අභියොචක 

කියො සිටි. දැනට  ම සන් කතේ පවතින ඉතිරි ත ොරතුරු යැීමට නිතයෝග කැරිණ. 

තදසතියක් ඇතුළ  එතස්ව කරන බව තපොදු අධිකොරිය තපොතරොන්දු තවයි. අවුරුදු 20ක් 

පමණ පැරණි ලිපි තල්ඛන  බො ගැනීම නිසො එතස්ව කළ හැකි විය. 

තගොනුතව් කටයුතු අවසන් තව්. ත ොරතුරු යවො ඒ බව තකොමිසමට දැන්ීමටද 

තපොතරොන්දු තව්. 

 

නිපයෝගය: 

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 වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 

ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීමට එකඟ වූ බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු 

ලැතබ්ල.  

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්වතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල. 

 

***** 


