
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එම්.ඩි. ජගත් කීර්ති එ. ශ්රී කා ම නින්දෝරාු ද රාරමර්ේරම්දෝව  

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/1120/2019 (2019.07.22) 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.  

. 

සභමරති:                               මහින්ද ගේමේපිල 

ර ොනිෂදෝ සභම සමමජි :තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

ර ොනිෂදෝ සභම සමමජි :ආචාර්ය තසල්වි තිරුචන්ද්රන්  

 

 

අභියමච    -    එේ.ඩි. යගත් කීර්ති 

ර ොතිසි කත් රමර්ශ ය-  නේ කළ නිලධාරී, ශ්රී ලංකා මිනින්තදෝරු තදඳාර් තේන්තුව   

 

රරනීසිටීම   

අභියාචක   - එේ.ඩි. යගත් කීර්ති  

තඳොදු අධිකාරිය-      ආර්.ඒ.එන්.එේ. යයතස්කර- නීති නිලධාරී  

තේ.ඩබ්ලව්. කරුණාරත්න- සර්තව්යර් යනරාල් 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.09.05 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.09.27 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.10.04 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2019.01.22 

 

අභියමච යට රසුබිම් වූ   දණු: 

අභියාචක විසින් 2018.09.05 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින 

ලදි. 

 

ඔබතේ ලිපි තගොනු අංක 19/18 සබැදියි.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

2. 2018.02.04 දින අකුරැස්ස මිනින්තදෝරු කාර්යාලතේ තස්වය කරන මිනින්තදෝරු මධුෂිකා 

මහත්මිය ඇතුළු තස්වක පිරිසේ ඳැමිණ අභියාචකතේ ඉහල අතුරලිතේ පිහිටි ඳාලුවත්  

ඉඩම අකුරලිය ප්රාතද්ය ය තල්කේතේ මිනුේ නිතයෝගයේ ම  ඳළමුවරට මැනුේ කටතුතු සිදු 

කරන ලදී.  

3. ඉන් මාස කිහිඳයකට ඳසු නැව ත් එම මහත්මිය සහ තස්වක පිරිස ඳැමිණ අභියාචකතේ 

ඉඩතේ තදවැනි වරටත් මිනුේ කටතුතු සිදු කරන ලදී. තමම මිනුේ තදකට අදාළ ඳහ  සහන් 

ත ොරතුරු අභියාචකට දැන ගැනීමට අවශෙව ඇ .  

(a) 2018.02.14 දින සිදු කළ ඳළමු මිනුම සහා අතුරලිය ප්රාතද්ය ය තල්කේ කාර්යාලය 

විසින් ඔබ තදඳාර් තේන්තුව තව  එවන ලද ඉල්ලීේ ලිපිතේ පිටඳ ේ සහ එම ලිපිය 

සමග එවන ලද තල්ඛණවල පිටඳත්  

(b) තමම මිනුේ සහා ඔබ තදඳාර් තේන්තුව උඳතයෝගී කර ගත් තල්ඛණ සිතියේ 

තමොනවාද? එම තල්ඛන සිතියේවල පිටඳත්  

(c) තමම මිනුම සහා ඉහළ අතුරලිය ග්රාම නිලධාරිනිය ඉදිරිඳත් කළ තල්ඛන සිතියේ 

තමොනවාද? ඒවාතේ පිටඳත්  

(d) තදවන වරටත් මිනුේ කටතුතු සිදු කතේ කුමන ගැටළුවේ නිසාද? 

(e) ඒ ගැටලුව සහා අදාළ අය ඉදිරිඳත් කළ ලිපි තල්ඛන සිතියේ වල පිටඳත්  

(f) අභියාචකතේ ඉඩතේ මිනුේ කටතුතු සිදු කරන කාල ඳරිච්තේදතේ ඔබ 

ආය නයත් අතුරලිය තල්කේ කාර්යාලය අ ර හුවමාරු ලිපි තල්ඛන හා ඒ සහා 

ලැබුණු පිළිතුරු ලිපි තල්ඛනවල පිටඳත් 

(g) මිනුේ කටතුතු අවසන් කර ඔබ ආය නතයන් අතුරලිය ප්රාතද්ය ය තල්කේට යවන 

ලද මිනුේ වාර් ාතව් පිටඳ ේ   

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.09.27 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයා ඇ . තමම ප්රතිචාරතයන් 

අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 2018.10.04 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  

අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධාරයා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ 

ප්රතිචාර දැේවීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2019.01.22 දිනැතිව තකොමිෂන් 

සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

අභියමච ය සක ම බක  අ ස්ථමරේදී උද්ගේවූ  මරණම: 

2019.07.22 ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ සිටිති. තබදුේ තීන්දුවකින් හිමි වූ ඉඩමේ ප්රාතද්ය ය 

තල්කේ විසින් මිනුේ කටතුතු කිරීමට තයොමු කතේ මන්දැයි දැන ගැනීමට ත ොරතුරු ඉල්ලා 

ඇ . ප්රාතද්ය ය තල්කේ එතස් කර ඇත්තත් එය රයතේ ඉඩමේද යනු දැන ගැනීමට බව ඳවසා 

ඇ . මැනුේ වාර් ා ඇතුළු ප්රමාණවත් ත ොරතුරු යවා ඇ . එතහත් එයින් ගැටලුවට 

සෑතහන පිළිතුරේ තනොලැබුණු තහයින් අතුරලිය ප්රාතද්ය ය තල්කේ කැවීමට තනොතිසි යවන 

තලස තීරණය තකරිණ . 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

න්රයුගය: 

 

අභියාචනය 2019.10.21 දින ඳ.ව. 12.30 ට කල්  බන ලදී. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


