
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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මෙත්සිරි ද ිල්වා එ. දකුණු පළාත්ස ප්රධාන අොත්ාාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශමයන් විභාග කිරීෙ)/ 809 /2019 (2019.03.19 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී 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 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

මකාමිෂන් සභා සොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

මකාමිෂන් සභා සොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

මකාමිෂන් සභා සොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     තමත්සිරි ද සිල්වො 

මනාතිි ලත්ස පාර්ශවය             -    තල්කේ, ප්රධොන අමො ෙංශය, දකුණු පළොත් සභොව 

 

මපනීිටීෙ   

අභියොචක   - තමත්සිරි ද සිල්වො 

තපොදු අධිකොරිය  - ඩී.තේ. ඔශොනි ීරතුංග, අතිතර්ක තල්කේ 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.07.24 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.08.01 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.08.23 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.09.13 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.07.24 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැේතවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

 

1. ත ොරතුරු ඉල්ීතේ අමුණො ඇති දපස/තසෞ/11/වි/තපොදු සහ 2017.01.26 දිනැති රියදුරු එච්.තේ. 

විපල යන අයට අවවොද කරන ලද ලිපිතයි සහතික කරන ලද පිටප ේ. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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2. ිටප ප්රධොන අමො ෙොංශතේ තල්කේ එ.යූ. තේලොරත්න මහ ො විසින් අංක දපස/ප්ර අ/පපො/2/1/1/ 

සහ 2013.01.23 දිනැති ගොල්ල නොගරික තකොමසොරිසව මඟින් ිටප නොගරික තසෞඛ්ෙ වවදෙ 

නිලධොරී තව  යවන ලද ලිපිතයි සහතික කළ පිටප ේ. 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.07.31 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු 
බවත් ගනු ලබන ඉදිරි පියවර දින 14ේ තුළ දන්වො එවනු ලබන බවත්ය. නමුත් ත ොරතුරු නිලධොරියො 

පනතත් සඳහන් කොල පරොසය තුළ කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක විසින් 2018.08.23 
දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරියො නියමි  කොල 

සීමොව තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක විසින් 2018.09.13 දිනැතිව තකොමිෂන් 
සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.     

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාමේ දී උද්ගත් වූ කාරණා:  
 

තපොදු අධිකොරිය විසින් 2018.10.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  තයොමුකරන ලද ලිඛි  කරුණු 
කියොපෑම තකතරි තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනය තයොමුවිය. එි සඳහන් වන්තන් පළමු කරුණට අදොළව 

සහතික කළ පිටප  2018.09.07 වනදින අභියොචක තව  තයොමුකරන ලද බවත් තදවන කරුණට අදොළ 

ලිපිතයි කොර්යොීය පිටප  අමො ෙොංශය සතුව තනොමැති බව 2018.10.05 දිනැති ලිපිතයන් අභියොචක 
තව  දන්වො යැවූ බවත්ය. 
 

නිමයෝගය: 

තමම කරුණු කියොපෑේ සළකො බැීතමන් අනතුරුව තදවන කරුණට අදොළව ඒ.යූ. තේලොරත්න ිටප 
ප්රධොන තල්කේතගන් එම ලිපිය පිළිබඳව විමසො බලො පිළිතුරේ ලබොතගන එය අභියොචක තව  දැනුේ තදන 
තලසට තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කර සිටී. 
 
මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.06.18 දින ප.ව. 1.00ට කල් බන ලදි. 
 

**** 
 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශමයන් විභාග කිරීෙ)/ 809 /2019 (2019.06.18 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී 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 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

මකාමිෂන් සභා සොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

මකාමිෂන් සභා සොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

මකාමිෂන් සභා සොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     තමත්සිරි ද සිල්වො 
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මනාතිි ලත්ස පාර්ශවය             -    තල්කේ, ප්රධොන අමො ෙංශය, දකුණු පළොත් සභොව 

 

මපනීිටීෙ   

අභියොචක   - තමත්සිරි ද සිල්වො 

තපොදු අධිකොරිය  - ඩී.තේ. ඔශොනි ීරතුංග, අතිතර්ක තල්කේ 

 
 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාමේ දී උද්ගත් වූ කාරණා: 
 
අභියොචනය සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කරයි. 

 
තදවන කරුණට අදොළව ඒ.යූ. තේලොරත්න ිටප ප්රධොන තල්කේතගන් එම ලිපිය පිළිබඳව විමසො බලො 
පිළිතුරේ ලබොතගන එය අභියොචක තව  දැනුේ තදන තලසට තපොදු අධිකොරියට ලබොදුන් නිතයෝගය 
ප්රකොරව අදොළ ලිපිය අනුව අත්සන් කර ඇති බව පිළිතගන පිළිතුරු එවො ඇති බව තපොදු අධිකොරිය විසින් 
කරුණු දේවො සිටීන ලදි.  
 
ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය විසින් එම ලිපිතේ සහතික කළ පිටප ේ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ අභියොචක 
තව  ලබො තදන ලදි. 

 
අදොළ ත ොරතුරු සේබන්ධතයන්  මන් සෑහීමකට පත්වන බව අභියොචක ප්රකොශ කර සිටීන ලදි. 

 

නිමයෝගය: 
 

තපොදු අධිකොරිය විසින් අදොළ ත ොරතුරු ලබොදීම හො අභියොචක ඉන් සෑහීකමට පත්ීම ම  අභියොචනය මින් 
අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
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