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ඩී.ජී.ඩබ්ලිව්. තේමරත්න එ.  ැපැල් මූලසථ්ොනය 
 

RTIC Appeal (පුද්ගික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1262 /2019 (2019.09.03 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේ දී 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 (ගොස්තු හො 
අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  
 
සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොි පින්තටෝ යයවර්ධන  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුංචිතහ්වො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අභියොචක   -     ඩී.ජී.ඩබ්ලිව්. තේමරත්න  
තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරි,  ැපැල් මූලසථ්ොනය 

 
තපනීසිටීම   
අභියොචක   - ඩී.ජී.ඩබ්ලිව්. තේමරත්න 
තපොදු අධිකොරිය  -           ආර්. ගුණරත්න, ත ොරතුරු නිලධොරී 
 
ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.11.08 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.12.05 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.12.17 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.12.31 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.02.18 

 
අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.11.08 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 
ලදි. 
 

තපො. මො.ය. අංක 24/සී 3/22/2018 හො 2018.08.06 දිනැති ිපිය මඟින් වහොම ක්රියොත්මක වන පරිදි 
අභියොචකතේ රොයකොරී වැඩ වැටුප් රි ව  හනේ කරන ලදී.  අමො ෙොංශය ආය න සංග්රහතේ XL 
VIII:31:3 අනුව 'රොයෙ නිලධරතයකුතේ රොයකොරී වැඩ  හනේ කිරීමට තීරණයක් ගනු ලබන බලධරතයකු 
විසින් එතස් ගනු ලැබූ තීරණයකට පදනේ තකොට ගත් තහ්තූන් පැහැදිිවත් හො නිශ්චි වත් අදොළ ිපි 
තගොනුතවි සටහන් කර  ැබිය යුතු වන්තන්ය' තලස සඳහන්ව ඇ .  
ඒ අනුව අභියොචකතේ රොයකොරි වැඩ  හනේ කිරීතේ තහ්තුව නිශ්චි ව අභියොචක විසින් දැන ග  යුතුව 
ඇති අ ර ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ පන ට අනුව අදොළ කොරණයට පදනේ තකොටගත් තහ්තුන් සඳහන් 
වොර් ොතව් පිටප ක් 
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2018.12.05 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින්, ත ොරතුරු නිලධරයො සඳහන් කර සිටින ලද්තද් අභියොචක විසින් 
ඉල්ලො ඇති රොයකොරි වැඩ  හනේ කළ නිලධොරීන් සේබන්ධව තේ වන විට මුික විමර්ශන පරීක්ෂණ 

කටයුතු සිදු වන බැවින්, උක්  ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීමට තනොහැකි බවය. තමම ප්රතිචොරතයන් 
අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 2018.12.17 දින නේකළ නිළධොරියොට අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදි. 

නේකළ නිළධොරියො 2018.12.31 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් සඳහන් කර සිටින ලද්තද් පනතත් 04 (ඌ) 
උප වගන්තිය යටතත් අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබොදිය තනොහැකි බවයි. තමම 

ප්රතිචොරතයන්ද අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 2019.02.18 වන දින තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමු 
කරන ලදි.      
අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතව් දී උද්ග  වූ කොරණො:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී.  
තමිදී අභියොචක කරුණු දක්වො සිටිතේ වසරකට ආසන්න කොලයක් ග ව ඇ ත් වැඩ  හනේ කිරීමට 
තහ්තු වූ කරුණු  මන් හට තමත ක් දන්වො තනොමැති බවයි. ඒ අනුව වැඩ හනමට ලක් කිරීම සේබන්ධ 
මූික විමර්ශන වොර් ොව/තහ්තු පිළිබඳව දැනගැනීමට  මන් හට අවශෙ වන බව අභියොචක සඳහන් කර 
සිටින ලදි. 
එතස්ම තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටින්තන් තමම ත ොරතුරු ඉල්ීමට අදොළව වැඩ  හනමට 
ලක් කිරීම සේබන්ධ මූික විමර්ශන වොර් ොව/තහ්තු අභියොචක තව  ලබොදීතේ කිසිඳු බොධොවක් තනොමැති 
බවයි. 
ඒ අනුව අදොළ මූික විමර්ශන වොර් ොව/තහ්තු අභියොචක තව  ලබො දීමට තපොදු අධිකොරිය විසින් එකඟවන 
ලදි.  
නිතයෝගය: 
ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති පරිදි සිය වැඩ  හනමට ලක් කිරීමට පදනේ වූ මූික විමර්ශන 
වොර් ොව/තහ්තු සති තදකක කොලයක් ඇතුළ  අභියොචකට ලබො දිය යුතු බවත් එි ආවරණ ිපිතේ 
පිටප ක් තකොමිෂන් සභොවටද තයොමුකරන තලසත් තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කර සිටී. 
 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 
 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්තු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල.  
 

***** 


