
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඒ. රාජපක්ෂ එ. ශ්රී කා ා මහලි අ ිකා ාය  

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 1268/2019 (2019.10.07) 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.  

. 

සභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

ක ොමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

ක ොමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

ිධ්යක්ෂ -ජාරාජ:   ඩී.ජි.එේ.වී. හපුආරච්චි 

 

 

ිභි ාච    -   ඒ. රායඳක්ෂ   

කාොතිසි කත් පාර්ශල -    නේ කළ නිලධාරී, ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - ඒ. රායඳක්ෂ    

තඳොදු අධිකාරිය - තක්.ජි. තඳතර්රා- නේ කළ නිලධාරී  

කුමාර තේරත්- නේ කළ නිලධාරී  

වී.එච්. සමරසිංහ-සහකාර කළමණාකාර 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.09.11 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයක් තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.12.07 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2019.02.12 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

ිභි ාචා ට පසුබිම් වූ  රුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.09.11  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

 

1. 2013 යනවාරි 01 දින සිට 2018 සැප් ැේබර් 10 දින දක්වා ශ්රී ලංකා මහවැලි 

අධිකාරියට බවා ගන්නා ලද අයතේ නාම තල්ඛනය හා ඔවුන් තව  නිකුත් 

කරන ලද ඳත්වීේ ලිපිවල සහතික පිටඳත්  

2. අංක 02 සහන් අය බවා ගැනීමට කළමණාකරණ තස්වා තදඳාර් තේන්තුව 

මගින් අනුමැතිය ලබා දී ඇති තල්ඛනවල සහතික කරන ලද පිටඳත්  

3. 2013 සිට 2018 වර්ෂ සහා අනුම  තස්වක සංඛොතස සහතික පිටඳත් 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.12.07 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයාද ඳන  ප්රකාරව, නියමි  

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැක්වීමට අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 2019.02.12 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

ිභි ාචා  සක ා බකා ිලස්ථාකේදී උද්ගතවූ  ාරණා: 

තමදින ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ සිටිති.අභියාචනයට අදාළ 2 සහ 3 කරුණු ලබා දිය 

හැකි බව තඳොදු අධිකාරිය ඳවසයි. එතහත් නිසි කාලය තුළ අභියාචකට ප්රතිචාර 

දක්වා නැ . අංක 1 ට අදාළව අවුරුදු ගණන අඩු තකොට 2013 යනවාරි සිට 2015 

යනවාරි දක්වා ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරු මාසයක් ඇතුළ  ලබා දීමට  නිතයෝග කරනු 

ලැතේ. නිතයෝගය ලැබුණු ඳසු එය ඉටු කර තකොමිසමට දැනුේ තදන තලසද ඳැවසිණ. 

තගොනුතස කටයුතු අවසන් තස. 

නික ෝග : 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

සතුව ඳවතින තහයින්, එම ඉල්ලීමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දීමට නිතයෝග කළ බැවින් 

අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතසදනය කරනු ලැතේ. 

 

 

 


