
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

එම්. එම්. ජයතිලක එ. තක්සේරු සදපාර්තසම්න්තුව හම්බන්සතොට. 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 1098/2019 (2019.10.21 දින ඳැවති 

විධිමත් යකොමිෂන් සභා රැස්වීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද 

නියෙෝගෙ). 

 

2016 අංක 12 දරණ යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනයත් 32(1) 

වගන්තිෙ ප්රකාරව කරන ලද නියෙෝගෙ සහ 2017 යතොරතුරු දැනගැනීයේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ යකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභිොචන කාර්ෙය 

ඳටිඳාටිෙ), රීති අංක 28 ෙටයත් ඳවත්වායගන ෙනු ලබන කාර්ෙය ඳටිඳාටිෙ.  

 

සභාපති:                                     මහින්ද ගේමේපිල  

සකොමිෂන් සභා සමාජික: යයයෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචියේවා  

සකොමිෂන් සභා සමාජික: ආචාර්ෙ යසල්වි තිරුචන්ද්රන්  

සකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝහිණි වල්ගම  

 

 

අභියාචක   -     එේ. එේ. යෙතිලක 

යනොතිසි ලත් ඳාර්ශවෙ  -     නේ කළ නිලධාරී තක්යස්රු යදඳාර්තයේන්තුව 

හේබන්යතොට  

 

සපනීසිටීම   

අභිොචක   - එේ. එේ. යෙතිලක  

යඳොදු අධිකාරිෙ  - ඩි. ඒ. රත්නාෙක, දිස්ත්රික් තක්යස්රුකරු,   

 

යතොරතුරු ඉල්ලීම යගොනු කරන ලද දිනෙ 2018/10/12 

යතොරතුරු නිළධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ පිළිතුරක් යනොමැත 

නේ කල නිළධාරිො යවත අභිොචනෙ යෙොමු 

කළ දිනෙ 

2018.10.28 

නේ කල නිළධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ පිළිතුරක් යනොමැත 

යතොරතුරු දැනගැනීයේ  අයිතිවාසිකම පිළිබ 

යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙ යෙොමුකළ 

දිනෙ 

2019/01/08 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

අභිොචක විසින් 2018/10/12 දිනැති යතොරතුරු ඉල්ලීම  මගින් ඳහත යතොරතුරු 

ඉල්ලා සිටින ලදි. 

1991 වර්ෂයේ ලුණුගේයවයහර නව නගරයේ රායය යස්වක ඉඩේ ලාභියෙකු  වන මා 

හට අනවසරයෙන් ඳදිංචි ලුණුගේයවයහර අක්කරකාල්යගොඩ 2358 දරණ ඉඩම ලබා 

දී ඇත. එම ඉඩමට අදාළ සිෙලු බදු මුදල් යගවා දීමනා ඳත්රෙ ලබාගැනීමට ොයේදී 

තක්යස්රු වාර්තාව යනොමැති බව යදබරවැව සහකාර ඉඩේ යකොමසාරිස් ඳවසයි. 

යමම ඉඩේ තක්යස්රු කර ඇත්යත් හේ/ ඉව් /622/1 හා 1992.09.23 දරන තක්යස්රු 

වාර්තායවන් හා හේ/ ඉව් /704 හා 1993.09.22 අංක දරන තක්යස්රු වර්තයවනි. එම 

වාර්තා යදයකහි පිටඳත්. 

 

යතොරතුරු නිලධාරිො ඳනත ප්රකාරව නිෙමිත කාලෙ තුළ, පිළිතුරු සැඳයීමට 

අයඳොයහොසත් වූ බැවින් අභිොචක 2018.10.28 දිනැතිව නේ කළ නිලධරො යවත 

අභිොචනෙක් යෙොමු කරන ලදී. නේ කළ නිලධාරිොද ඳනත ප්රකාරව නිෙමිත කාලෙ 

තුළ ප්රතිචාර දැක්වීමට අයඳොයහොසත් වූ බැවින් අභිොචක 2019/01/08 දිනැතිව 

යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙක් යෙොමු කරන ලදී.    

 

අභියාචනය සලකා බලන අවේථාසේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

ඳාර්ශව යදකම සහභාගී වී ඇත. යඳොදු අධිකාරිෙ ප්රකාශ කර සිටියේ අංක හේ/ ඉව් 

/622/1 දරන තක්යස්රු වාර්තාව එම ආෙතනෙ සතුව යනොමැති බවයි. නමුත් හේ/ 

ඉව් /704 දරන වාර්තාව එම අධිකාරිෙ සන්තකයේ ඇති බව ප්රකාශ කර සිටි. යඳොදු 

අධිකාරිෙ 704 වාර්තායව් පිටඳතක් අභිොයචක යවත ලබා යදන ලදී. 

 

නිසයෝගය: 

හේ/ ඉව් /704 දරන වාර්තාව අභිෙචක යවත නිකුත් කරන යලස යඳොදු අධිකාරිෙ 

යවත නියෙෝග කරන ලදී. අංක හේ/ ඉව් /622/1 දරන තක්යස්රු වාර්තාව යඳොදු 

අධිකාරිෙ සතුව ඇතිනේ, එෙ ඳරික්ෂා යකොට අභිොචක යවත නිකුත් කරන යලසද 

එෙ අධිකාරිෙ සතුව යනොමැති නේ ඒ බව අභිොචක යවත සහ යකොමිසමට දැනුේ 

යදන යලසද නියෙෝග කරන ලදි. 

 

අභිොචනෙ අවසන් කරනු ලැයේ. 

යකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභිොචනා කාර්ෙඳටිඳාටිෙ, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියෙෝගෙ යදඳාර්ශවෙ යවත 

සන්නියව්දනෙ කිරීමට නියෙෝග කර සිටිමු. 

 

 

 


