
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

ජි. ජි. සි. කීර්තිරත්න  එ. තැපැල් දදපාර්තදේන්තුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 1483/2019 (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  

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

දකොමිෂන් සභා සමාජික: ආචාර්ෙ යසල්වි තිරුචන්ද්රන්  

දකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝහිණි වල්ගම  

 

 

අභියාචක   -     ජි. ජි. සි. කීර්තිරත්න   

යනොතිසි ලත් ඳාර්ශවෙ  -     නේ කළ නිලධාරී තැඳැල් යදඳාර්තයේන්තුව 

යඳනීසිටීම   

අභිොචක   - ජි. ජි. සි. කීර්තිරත්න   

යඳොදු අධිකාරිෙ  - තැඳැල් ස්ථානාධිඳති  

 

යතොරතුරු ඉල්ලීම යගොනු කරන ලද දිනෙ 2019.03.13 

යතොරතුරු නිළධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ 2019.03.19  

නේ කල නිළධාරිො යවත අභිොචනෙ යෙොමු 

කළ දිනෙ 

2019.03.22 

නේ කල නිළධාරිො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ 2019.04.17 

යතොරතුරු දැනගැනීයේ  අයිතිවාසිකම පිළිබ 

යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙ යෙොමුකළ 

දිනෙ 

2019.05.07 

 

 

අභියාචනයට පසුබිේවූ කරුණු: 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

අභිොචක විසින් 2019.03.13 දිනැති යතොරතුරු ඉල්ලීම  මගින් ඳහත යතොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

 

(1). 24/සී /3/514/2009 අංකයෙන් 2014/08/13 දිනැතිව, එේ.බී.එන්. ගුණරත්න මහතාට 

ලබා දී ඇති විනෙ නියෙෝගෙ සංයශෝධනෙ කර යහෝ ඉවත් කර ඇත්නේ එහි 

පිටඳතක් . 

 

(2). ඒ සහා ඳාදක වූ අභිොචනයේ පිටඳතක්. 

යතොරතුරු නිලධාරිො 2019.03.19 දිනැතිව පිළිතුරු සඳෙමින් ඳවසා සිටියේ අදාළ 

යතොරතුර යඳොදු අධිකාරිෙ සන්තකයේ යනොමැති බවයි.  යමම ප්රතිචාරයෙන් 

අතෘප්තිෙට ඳත් අභිොචක විසින් 2019.03.22 දිනැතිව නේ කළ නිලධරො යවත 

අභිොචනෙක් යෙොමු කරන ලදී. නේ කළ නිලධරො 2019.04.17 දිනැතිව ප්රතිචාර 

දක්වමින් යතොරතුරු නිලධාරිො ඉදිරිඳත් කළ පිළිතුර නැවත අවධාරණෙ යකොට 

ඇත. යමම තීරණයෙන් ද  අභිොචක සැහීමකට ඳත් යනොවූ යහයින් 2019.05.07 

දිනැතිව අභිොචක විසින් යකොමිෂන් සභාව යවත අභිොචනෙක් යෙොමු කරන ලදී. 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාදේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

ඳාර්ශව යදකම සහභාගී වී ඇත. යකොමිසේ සභාව යදනු ලබන තීරණෙ පිලිබ 

දැනුවත් වී ඉදිරි ක්රිොමාර්ග ගැනීමට එකඟ වන බව යඳොදු අධිකාරිෙ යවනුයවන් 

යඳනී සිටින නිලධාරිො ඳවසා සිටියි. 

 

 

නිදයෝගය: 

ඉල්ලා ඇති යතොරතුරු වලට අදාළ පිළිතුරු යඳොදු අධිකාරිෙ සතුව ඇත්නේ එෙ 

අභිොචක යවත ලබා යදන යලස නියෙෝග කරන අතර අදාළ යතොරතුරු යඳොදු 

අධිකාරිෙ සතුව යනොමැතිනේ එෙ ලිඛිතව අභිොචක යවත දැනුේ දී ඒ  සේබන්ධව 

යකොමිසම දැනුවත් කරන යලසට යඳොදු අධිකාරිෙට නියෙෝග කරන ලදී.    

 

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 

සන්නියේදනෙ කිරීමට නියෙෝග කර සිටිමු. 

 

 

 


