
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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ඒ. ඒ. ඩී. ශාන්ත කුමාර එ.  ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 

 

RTIC Appeal 1386/2019 - 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො 
රීතීන්ි (ගොසතතු හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතේ පවේවොතගන යනු ලබන 

කොර්යය පටිපොටිය සහ රීති අංක 30 ප්රකොරව තයොමු කරන ලද ඉවේ කර ගැනීතේ අයදුේපත්රය - 

2019.10.15 දින පැවති තකොමිෂන් සභො රැසතීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලදී 
 

සභාපති   -             මින්ද ගේමන්පිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික  - තයෙෂතඨ නීතීඥ කිශොලි පින්තටෝ යයවර්ධන 

කකාමිෂන් සභා සමාජික  - විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්  - ඩී. ජී. එේ. ී. හපුආරච්චි   

 

අභියාචක  - ඒ. ඒ. ඩී. ශාන්ත කුමාර 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය - නම්කළ නිලධ්ාරී යොතික යල සේපොදන හො යලොපවහන මණ්ඩලය 

 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2019.02.26 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කල දිනය 

  
2019/03/18  

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2019/03/25  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කල දිනය  

 

2019/03/27  

 

අභියාචනයට පසුබිම්ු කරුණු 

අභියොචක 2019.02.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

2012.03.30 දින පැවැේූ මොනව සේපේ කළමණොකරු  නතුර සඳහො පැවැේූ සේමුඛ 

පරීක්ෂණතේදී තයොදො ගේ ලකුණු ලබො දීතේ තල්ඛනතේ සහතික කළ පිටප ක් 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසේ ූ බැවින් 

අභියොචක 2019/03/18 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධොරයො 2019/03/25 දිනැතිව පවසො සිටින ලද්තද් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු වලට අදොළව 
අධිකරණතේ නඩුවක් තගොනු කර ඇති නිසො එි නනතික කටයුතු වලට බලපෑමක් ඇතිවන බැවින් 

අධිකරණ නිතයෝගයකින් ත ොරව එම තල්ඛනය ලබො දීතේ හැකියොවක් තනොමැති බව අදොළ ත ොරතුරු 

නිලධොරීන්  මො දැනුවේ කර ඇති බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පේ අභියොචක 2019/03/27 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    
 

අභියාචනය විභාග කිරීකම් අවස්ථාකේදී උද්ගත වූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2019.09.30 දිනැති ලිපිය මගින්,  මො තව  ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලැබීම 

තහතතුතකොටතගන,  ම අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට තීරණය කර ඇති බවට, අභියොචක තකොමිෂන් 

සභොව තව  දන්වො ඇ .  

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(1) පහ  පරිදි තේ. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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අභියොචනයක් විභොග තවමින් පවතින විට අභියොචකට  ඕනෑම අවසතථොවකදී තකොමිෂන් සභොව 

තව  ලිඛි ව තහතතු දක්වො, ඔහු/ඇය විසින්ම අේසන් කර, අතනක් පොර්ශවය/න් තව  ලබොදීම 

සඳහො පිටප ක් ද සමග ඉදිරිපේ කිරීම මගින් සිය අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට හැකි අ ර, 

තකොමිෂන් සභොව අනතුරුව සියලූ පොර්ශවයන්ට තමකී අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීම පිළිබඳ 

දැනුේදීම ලබොතදනු ඇ . 

 

රීති අංක 30(3) පහ  පරිදි තේ. 

 

ඉහ  උප රීති (1) සහ (2) ි සඳහන් කරන තහතතු සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභොව  ෘප්ත  තේ 

නේ, අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට ඉඩ තදනු ඇ . 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(3) ප්රකොරව, ලබොදී ඇති තහතතුන් 

වලින් තකොමිෂන් සභොව සැහීමකට පේී ඇති බැවින් අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට අවසර තදනු 

ලැතේ. 

***** 

 

 


