
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 
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සි.නානායක්කාර එ. ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය,මීරිගම 

 

RTIC Appeal 966/2019 - 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් 

සභො රීතීන්ි (ගොස්තතු හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතේ 

පවේවොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය සහ රීති අංක 30 ප්රකොරව තයොමු කරන 

ලද ඉවේ කර ගැනීතේ අයදුේපත්රය - 2018.06.10 දින පැවති තකොමිෂන් සභො රැස්තීතේදී 

විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලදී 

 

සභාපති   -  මින්ද ගේමන්පිල  

දකාමිෂන් සභා සමාජික  - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ ඒස්ත. පංචිතේවො  

දකාමිෂන් සභා සමාජික  - ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

දකාමිෂන් සභා සමාජික  - විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අභියාචක  -   සි.නොනොයක්කොර 

දනාතිසි ලත් පාර්ශවය - ප්රොතේශීය තල්වකේ, ප්රොතේශීය තල්වකේ කොර්යොලය 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.08.15 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කල 

දිනය 

  

2018.09.01 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.10.11 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කල දිනය  

 

2018.12.10 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ු කරුණු 

අභියොචක 2017.08.15 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින 

ලදී. 

 

අභියොචකතේ ළිං තදතකන් පිට ට යල බව් සර කිිපයක් ලබො දීමට විරුේධව අේසන් 

කර ඇති පේගලයන්තේ නේ සඳහො තපේසතේ පිටප ක්  

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට 

අතපොතහොසේ වූ බැවින් අභියොචක 2018.09.01 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.10.11 දිනැතිව පිළිතුරු ලබො 

තදමින් පවසො සිටිතේ පනතේ II තකොටතසි අංක 5(එ) වගන්තිය ප්රකොරව එකී 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 
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ත ොරතුරු ලබො දීතේ හැකියොවක් තනොමැති බවයි. තමම තීරණතයන් අභියොචක 

සැහීමකට පේ තනොවූ තහයින් 2018.12.10 දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

 

අභියාචනය විභාග කිරීදම් අවස්ථාදේදී උේගත වූ කරුණු 

 

2019.05.08 දිනැති ලිපිය මගින්,  ම අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට තීරණය කර ඇති 

බවට, අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  දන්වො ඇ .  

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(1) පහ  පරිදි තව්. 

අභියොචනයක් විභොග තවමින් පවතින විට අභියොචකට  ඕනෑම අවස්තථොවකදී 

තකොමිෂන් සභොව තව  ලිඛි ව තේතු දක්වො, ඔහු/ඇය විසින්ම අේසන් කර, 

අතනක් පොර්ශවය/න් තව  ලබොදීම සඳහො පිටප ක් ද සමග ඉදිරිපේ කිරීම 

මගින් සිය අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට හැකි අ ර, තකොමිෂන් සභොව 

අනතුරුව සියලූ පොර්ශවයන්ට තමකී අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීම පිළිබඳ 

දැනුේදීම ලබොතදනු ඇ . 

රීති අංක 30(3) පහ  පරිදි තව්. 

ඉහ  උප රීති (1) සහ (2) ි සඳහන් කරන තේතු සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් 

සභොව  ෘප්  තව් නේ, අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට ඉඩ තදනු ඇ . 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(3) ප්රකොරව, ලබොදී 

ඇති තේතුන් වලින් තකොමිෂන් සභොව සැහීමකට පේී ඇති බැවින් අභියොචනය ඉවේ 

කර ගැනීමට අවසර තදනු ලැතේ. 

***** 

 


