
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එම්. සුධාකරන්  එ. ප්රාදේශීය සභාව, වලිකාමම් දකුණ, චුන්නාකම් 

 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/437 /2018 (2018.11.26) දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේදී 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 (ගොසවතු හො 

අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  
. 
සභාපති:                             මින්ද ගේමේපිල 

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 
 
අභියාචක           -     එේ. සුධොකරන්   

දනාතිසි ලත් පාර්ශවය-    ප්රොතද්ශීය සභොව, වලිකොමේ 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2017.11.14  

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2017.11.40   

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 2018.07.25 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

2018.08.17 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
අභියොචක විසින් 2017.11.14 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
වන්නියොසිංහේ ීදිය,  ොවඩි උතුර පොර සේබන්ධතයනි.  

1.1 තමම පොර ගැසට් මගින් ප්රකොශ කර තිතේද ?  

1.2 එය එතසව ලියො පදිංචි කර ඇත්නේ එි පිටප ක්  

1.3  වත් පොරකට සේබන්ධ තනොවන පොරක් (Dead End)  ැනීමට ප්රොතද්ශීය සභොතේ නීති ක්රියො 

පටිපොටියක් ඇත්නේ එි පිටප ක්  

1.4 එම පොර නැව   ැනීම ගැන පදිංචිකරුවන් විතරෝධ ො දක්වො ඇත්නේ, එම විතරෝධ ොවන්ි නනතික 

පදනම කුමක්ද ? 

1.5 එම පදිංචිකරුවන්ට විතරෝධ ො දැක්ීම සඳහො නනතික අයිතිවොසිකමක් තිතේ නේ එම පොර 

ප්රතිසංසවකරණය සඳහො ඇති නීතිමය පදනම කුමක්ද ? 

1.6 එම ප්රතිසංසවකරණයට එතරිව කලින් විතරෝධ ො දක්වො ඇත්නේ ඔවුන්තේ අත්සන් සි  

විතරෝධ ොවල පිටප ක් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ත ොරතුරු නිළධොරියො 2017.11.40  දිනැතිව පිළිතුරු . තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 

2018.07.25 දිනැතිව නේකළ නිළධොරියො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිළධොරියො 

පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2018.08.17 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාදේදී උේගතවූ කාරණා: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) වගන්තිය ප්රකොරව 
අභියොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් අධිකරණතේ නඩුවක් පවතින බැවින්, එය 
5(1) වගන්තිතේ වයතිතර්ය්ඛයකට යටත් වන තහයින්, එම ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීමට තනොහැකි 
බව තපොදු අධිකොරිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

නිදයෝගය: 
අධිකරණතේ නඩුවක් පවතින බැවින් එම ලිපි තල්ඛණ දැනට ලබො දිය තනොහැකි බව අභියොචකට දන්වො 
තනොමැති බැවින්  තදසතියක් ඇතුළ  එය දන්වො තකොමිසමට වොර්ය් ො කරන තලස නිතයෝග කතළවය.   
ඉන්පසු තගොනුතේ කටයුතු නිම තේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්ය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
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