
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඩබ්ලිව්.අතුල බ ොබේජු එ. ශ්රී ලා ට බිලිබ ො ස සගට ග 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 494/2018 (2019.01.14) දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය 

ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 

තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටතත් 

පවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය පටිපාටිය.  

. 

සභටපති:                                     මහින්ද ගේමේපිල 

බ ොමිෂන් සභට සගටජි : තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

බ ොමිෂන් සභට සගටජි : විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අධ්යක්ෂ -ල්ාරටජ:   පියතිස්ස රණසිංහ  

 

අභියටච    -  ඩබ්ලිව්.අතුල තබොතත්ජු    

බාොතිසි ලේ පටර්ශවය-   ප්රධාාන විධාායක නිලධාාරී, ප්රධාාන කාර්යාලය, ශ්රී ලංකා 

තටලිතකොේ  

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018/04/04 

ත ොරතුරු නිලධාාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018/04/20 

නේ කල නිලධාාරියා තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018/05/02 

නේ කල නිලධාාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018/06/11 

 

අභියටචායි පසුබි ස වූ  රුණු: 

අභියාචක විසින් 2018/04/04 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින 

ලදි. 

 

විමර්ශන අංක INVM/RCA/052/17ට අදාළ පහ  තල්ඛණ  

 

1. එල්.ජි.ආර්. එල්. නිශ්ශංක මහ ාතේ ප්රකාශය  

2. ජි. අනුර තපතර්රා මහ ාතේ ප්රකාශය  

3. ඒ.ජි.එන්.එන්. තිලකරත්න මහ ාතේ ප්රකාශය  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

4. ජි.එල්.තපතර්රා මහ ාතේ ප්රකාශය  

5. එන්.එච්.සි.ආර්. කුමාරසිංහ මහ ාතේ ප්රකාශය  

6. එච්.එේ. බණ්ඩාර මහ ාතේ ප්රකාශය  

7. ඩබ්ලිව්. අතුල තබෝතත්ජු මහ ාතේ ප්රකාශය 

 

ත ොරතුරු නිලධාාරියා 2018.04.20 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසා සිටිතේ අභියාචක විසින් 

ඉල්ලා ඇති තල්ඛනවල ඇති ත ොරතුරු අතිශය රහසිග , කිසියේ තපොදු කටයුත් ්  හා 

සේබන්ධා තනොවන ආය නය තුළ අයදුේකරු විසින් එනේ අභියාචක විසින් සිදු කර ඇ ැයි 

වාර් ා වූ විෂමාචාරි ක්රියාව්  සේබන්ධාතයන් පවත්වන ලද ආය නික අභෙන් ර ූලලික 

විමර්ශනතේදී සටහන් කර ගන්නා ලද ප්රකාශ බවත් අභියාචක විසින් ඔහුට විරුද්ධාව නගා 

ඇති තචෝදනාවලට විධිමත් පිළිතුරු ලබා දීම් ද සිදු තකොට තනොමැති බවත් එම ත ොරතුරු 

කිසියේ ආකාරයකින් මහයන සුභ සිද්ධිය සඳහාද තේතු තනොවන බවත්ය. එම නිසා    

ත ොරතුරු ඉල්ලීම පනතත් 5 වන උප වගන්තිතේ 1 (ඌ) (i) විධි විධාාන අනුව ප්රති් තෂ්ඨ ප 

කරන බවයි.  තමම ප්රතිචාරතයන් අ ෘප්තියට පත් අභියාචක විසින් 2018/05/02 දිනැතිව 

නේකළ නිලධාරයා තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධාරයා පන  ප්රකාරව, 

නියමි  කාලය තුළ ප්රතිචාර දැ් වීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018/06/11 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී.    

අභියටචාය සල ට  ලා අවස්ථටබව්දී උද් තවූ  ටරණට: 

අභියාචකට එතරහිව තචෝදනා පත්ර ලබා දී ඇ . පසුව එම තචෝදනා සංතශෝධානය කර ඇති 

බැවින් එම සංතශෝධි  කරුණු අභියාචක ඉල්ලා ඇ ත් ලැබී නැ . 2019.12.10 දින විභාගතේදී 

තපොදු අධිකාරිය දන්වා සිටිතේ සියලු ත ොරතුරු ලබා දී ඇති බවය. ලැබී නැ ැයි කියන 

ත ොරතුරු නැව ත් තදසතිය්  ඇතුළ  යවා තකොමිසම දැනුවත් කරන තලස නිතයෝග කරන 

ලදී. තගොනුතව් කටයුතු අවසන් තව්. 

 

නිබයෝ ය: 

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

ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකාරිය සතුව පවතින 

තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්ලීමට අදාළ 

ත ොරතුරු ලබා දීමට නිතයෝග කළ බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතබ්.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය පටිපාටිය, ගැසට් 

අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදපාර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු 

ලැතබ්. 

 

 

 

 

 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


