
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඩී. අමිල චින්තක එ. දකුණු පළාත් ප්රධාන අමාතාාංශය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 517/2018 (2019.01.28) දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේදී 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 (ගොස්වතු හො අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් 

පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  
. 

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 
 

අභියාචක   -     ඩී. අමිල චින් ක  

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය-    දකුණු පළොත් ප්රධොන අමො යොංශය  
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 02.05.2018 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

28.05.2018 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

06.07.2018 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 

අභියොචක විසින් 02.05.2018 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 

අභියොචකට එතරිව මො ර සහකොර පළොත් පොලන තකොමසොරිස්ව කොර්ය්යොලතේ විමර්ය්ශන 

නිලධොරිනි එච්.එල්.ඒ. චන්ද් රිකො මහත්මිය සිදු කරන ලද මූලික විමර්ය්ශන වොර්ය් ොතේ සහතික 

පිටප ක් .  

කොලය 2016 සැප් ැේබර්ය් සිට තේ දක්වො 
 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් 

වූ බැවින් අභියොචක විසින් 28.05.2018 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 06.07.2018 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

තමම ත ොරතුරු ඉල්ලො ත ොරතුරු නිලධොරීට සහ අනතුරුව නේ කල නිළධොරීටද කරන ලද 

ඉල්ීේවල  මන්ට පිළිතුරු තනොලැබුණු බව අභියොචක පවසයි. ඒ අ ර ඔහුට විරුද්ධව 

විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්ීමට තයොමු තකොට ඇති බැවින් මුලික විමර්ය්ශනතේ 

වොර්ය් ොව දිය තනොහැකි බව තපොදු අධිකොරිය දන්වො ඇ . අනතුරුව 28.01.2019 වැනි දින 

අභියොචන විභොගය පැවැත්විණි. තමදින තපොදු අධිකොරිය තවනුතවන් සහකොර තකොමසොරිස්ව 

ඩී.තක්. ඔෂොනි ීරතුංග මහත්මො තපනී සිටියො. අභියොචක තපනී තනොසිටිතේය.  

අවශය ත ොරතුරු සපයො ඇති බව සහකොර තකොමසොරිස්ව දැන්ීය. තයයෂ්ඨ සහකොර 

තල්කේතේ අංක දපස/ප්රඅ/ආ10/22 හො 2019.01.11 දින ලිපිය මගින් අදොළ ත ොරතුර සපයො ඇති 

බවත්, එි පිටප ක් තකොමිසමටද ඉදිරිපත් කළ බවත් දන්වො ඇ . විභොගය තමයින් අවසන් 

තේ. 

 

නිකයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) වගන්තිය 

ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සතුව පවතින 

තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වයතිතර්ය්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්ීමට අදොළ 

ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  
 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්වතු හො අභියොචනො කොර්ය්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 

2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
 
***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


