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අයි එම් ගුණවර්ධන ඒ කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, සහ ධීවර හා ජලජ 

සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ාංශය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 997 /2019 (2019.05.14 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  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     අයි එේ ගුණවර්ධන 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    තල්කේ කෘෂිකර්ම, ග්රොමීය කටයුතු, පශු සේපත් සංවර්ධන, වොරිමොර්ග, 

සහ ධීවර හො යලය සේපත් සංවර්ධන අමො ෙොංශය 

 

කපනීසිටීම   
අභියොචක   -  පැමිණ නැ  
තපොදු අධිකොරිය  - ජී එල් ජී තපතර්රො තයෙෂවඨ සහකොර තල්කේ  

ඩබ් ජී යු රණවන නීති නිලධොරී  
එල් ජී තහක්ටර් නීති සහකොර  
බී එේ ඒ පී කුමොරි කළමනොකරණ සහකොර 

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.03.23 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.04.24 (ත ොරතුරු ඉල්ීම 

ලැබුණු බව දැන්ීම) 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.08.07 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2018.12.21 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
අභියොචක 2018.03.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

ආය න අධෙක්ෂ තයනරොල්තුමොතේ අංක ආ/111/2/9-2 අනුව (කෘෂිකර්ම අමො ෙංශතේ තල්කේතුමොතේ 

අංක 2/19/2/136) අනුව අභියොචකතේ විශ්රොම ගැන්ීමට ආය න චක්ර තල්ඛ 170 අදොළ කර තගන ඇති නිසො 
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සහ සමොනුපොතික මුදල අභියොචකතගන් අය කර ගත් නිසො  අභියොචක විශ්රොම ගැන්විය යුතු දිනය 1992/09/06 

දින සිට ක්රියොත්මක කළ යුතු බවත් එය 1995/12/29 දිනයට තනොතයතදන බවත් අභියොචකතේ විශවවොසයයි.  

ආය න චක්රතල්ඛ 170  අභියොචකට අදොළ කරනු ලබන දිනය දැන ගැනීමට අභියොචකට අ ෙවශෙය. 

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

අභියොචක 2018.08.07 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

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

2018.12.21 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත් වූ කාරණා: 

අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු ලබො දීමට පන  ප්රකොරව කිසිදු බොධොවක් තනොමැති බව 

පැහැදිලි විය.  

නිකයෝගය: 
 

අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු පනතත් 5 වගන්තිය ප්රකොරව මුක්  ත ොරතුරක් තනොවන බැවින්, 

සති තදකක ඇතුළ  අභියොචක තව  ත ොරතුරු ලබො දීමට තමයින් නිතයෝග කරනු ලැතබ්.  තමම ත ොරතුරු 

ලබො තනොතදන්තන් නේ මොසයක් කොලයක් තුළ තකොමිෂන් සභොවට ඒ පිළිබඳව දැන්ීමට අභියොචකට දන්වො 

සිටිනු ලැතබ්. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කරනු ලැතබ්. 

අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතබ්. 

***** 

 


