
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

සුනිල් ජයන්ත අමරසිංහ එ. ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් මෙපාර්තමම්න්ුව  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1052/2019 (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.  

. 

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

මකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

මකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -     සුනිල් යයන්  අමරසිංහ 

ම ාතිස ලත් පාර්ශවය-  නේ කළ නිලධොරී, ිමිකේ නිරවුල් කිරීතේ තකොමසොරිස්ව,  

    ඉඩේ ිමිකේ නිරවුල් කිරීතේ තදපොර් තේන්තුව    

මපනීසටීම   

අභියොචක   - සුනිල් යයන්  අමරසිංහ 

තපොදු අධිකොරිය - බි.ඒ.ඩි.ඩි.බමුණුසිංහ- සහකොර තකොමසොරිස්ව 

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.10.04 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.10.15 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.11.05 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2019.01.08 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින් 2018.10.04 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 

 

කඩස්ව ර සිතියේ අංක 5106613 කලොප 02 කැබලි අංක 320 දරන පොර සේබන්ධතයනි.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඉහ  කරුණ සේබන්ධතයන් අත් නගල්ල ප්රොතද්ශීය සභොතේ ිටපු තල්කේ ආර්.ජී 

මදුරප්තපරුම මහත්මිය විසින් ඔබව අම න ලද ඇයතේ අංක අත්/ප්රොස/03/වත්කේ 

සහ 2017.10.06 දො ම ලිපිය සේබන්ධතයනි. 

එම ලිපිය අභියොචකට අදොලවන නනතික කටයුත් ක් සඳහො වැදගත්වන 

තල්ඛනයකි. එම තල්ඛනතේ සහතික කල පිටප ක්  ක්රියොමොර්ගයක් සඳහො 

අභියොචකට අවශෙව ඇ .  

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.10.15 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ඉල්ලො ඇති 

ත ොරතුරු තදපොර් තේන්තුතේ විමර්ශන කොර්යයන් සඳහො ලබො ගත් ත ොරතුරක් වන 

බැවින් ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ පන  යටතත් ලබො දීමට හැකියොවක් තනොමැති බවයි. 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පත් අභියොචක විසින් 2018.11.05 දිනැතිව නේකළ 

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

නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 

2019.01.08 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාමේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2019.06.24 පොර්ශව තදකම පැමිණියහ. අභියොචක ඉල්ලො සිටි ලිපිතේ සහතික කළ 

පිටප ක් ඔහු තව  ලබො දී නැ . කරුණු තසොයො බැීතේදී එය නිකුත් කළ හැකි 

තල්ඛනයකි. 

එතහයින් තදසතියක් ඇතුළ  එි පිටප ක් අභියොචකට යවො තකොමිසම දැනුවත් 

කරන තලස නිතයෝග කරන ලදී. තගොනුතේ කටයුතු අවසන් තේ. 

 

නිමයෝගය: 

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 ලැතේ.  

 

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

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

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

***** 

 

 


