
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

කේ.ජි.ආර්. ඩයස් එ. පළාත් පාලන සහකාර කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 866/2019 (2019.05.06) 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 කොර්යය 

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

. 

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -    තේ.ජි.ආර්. ඩයස්ව  

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය-    නේ කළ නිලධොරී, පළොත් පොලන සහකොර තකොමසොරිස්ව 

කොර්යොලය (ගේපහ දිස්විේකය) 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   -  

තපොදු අධිකොරිය - තේ.යූ.යූ. කුමොර- පරීේෂණ නිලධොරී  

තේ.ජි.එස්ව. උදයංගනී- ත ොරතුරු නිලධොරී 

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.08.21 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයේ තනොමැ . 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.09.25 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයේ තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.11.19 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියොචක විසින් 2018.08.21  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 

 

තමම ලිපිතේ සඳහන් පොර මොර්ග බොධක ස්වථොපි  කිරීම. තමම පොර පල්ලිය වත්  

පොලම ළඟ සිට තකරවලපිටිය ධීවර වරොය දේවොත් පල්ලිය ළඟ සිට වේ පැත් ට 

හැමිල්ටන් ඇළ දේවොත් පොර කපට් කර තිතබන්තන් බස්වනොිර පළොත් සභොතේ මොර්ග 

සංවර්ධන අධිකොරිය මගින් නමුත් තමම ලිපිය වත් ල ප්රොතද්ශීය සභොතේ තල්කේට 

තයොමු කර තිතබන්තන් තමම වරද නිවැරදි කර පොර මොර්ග බොධක සොදො තදන්තන් 

නැත්තත් ඇයි. 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.09.25 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය 

තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.11.19 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

තමදින අභියොචක පැමිණිතේ නැති අ ර තපොදු අධිකොරිය තවනුතවන් නිතයෝයනයේ 

ඇ . අභියොචකට ප්රමොණවත් පිළිතුරේ යවො ඇති බව තපොදු අධිකොරිය තපන්වො දිනි.  

තපොදු අධිකොරිය යවො ඇති පිළිතුර අනුම  කරන අ ර තමයින් තගොනුතේ කටයුතු නිම 

කරනු ලැතේ.. 

 

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 වෙතිතර්කයට 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 කොර්යය පටිපොටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

***** 


