
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

බී.ඩී. අරුණ ශාන්ත එ. ශ්රී  කා ා ම් ග ඩ  ් රීමේඩ ග හා සා්ධනය ක රීමේඩ ග 

සාස්ථා් 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 677/2018 (2019.03.18) දින ඳැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය. 
 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) වගන්තිය 

ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ 

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

ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  
. 

සභාපති:                                     මහින්ද ගේමේපිල 

ඩ  මිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

ඩ  මිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභිකාච    -     බී.ඩී. අරුණ ශාන්  

ඩ  තිසි කත් පාධනශ්ක-    නේ කළ නිලධාරී, ශ්රී  ලංකා ඉ්ේ තගෝ කිරීතේ හා 

සංවර්ධනය  

    කිරීතේ සංස්ථාව 

ඩපනීසිටීම   

අභියාචක   - බී.ඩී. අරුණ ශාන්   

තඳොදු අධිකාරිය - තේ. නිශාන්ති- ත ොරතුරු නිලධාරී   

එන්.ඒ. වික්රමනායක - 

එල්.එච්.ටී.එස්. ඉන්ද්රජිතත්- 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.05.21 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.06.13 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.07.03 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.07.26 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.08.23 

 

අභිකාච කට පසුබි ග වූ  රුණු: 

 

අභියාචක විසින් 2018.05.11 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින 

ලදි. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.06.13 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් ඳවසා සිටිතේ . ඔබ විසින් 

2018.06.01 දින ඉදිරිඳත් කරන ලද ලි.ඳ.අංක RTI/03/2018 දරණ ඉල්ලිම ඳරිදි 5වන තේදතේ 

සහන් ත ොරතුරු හැර ඉතිරි තකොටස් සැඳයීමට තීරණය කරන ලද බව ඳනතත් 25(1) 

වගන්තිය අනුව තමයින් දන්වමි. ඔබතේ ඉල්ලීතමහි 5වන තේදතේ ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරු , 

ඳනතත් 5 වන උඳවගන්තිතේ විධිවිධාන අනුව පුද්ගලික ත ොරතුරුවලට අදාළ ත ොරතුරු 

සේබන්ධතයන් වන තේතුව ම  ප්රතිේතෂ්ඨ ඳ කරන ලද බවයි. තමම ප්රතිචාරතයන් 

අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 2018.07.03 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  

අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා 2018.07.26 දිනැතිව ප්රතිචාර දේවමින් 

ඳවසා සිටිතේ 2018.05.21 දිනැති ලිපිතේ 5වන තේදතේ බටුගහතේ තදොන් උදය ශාන්  විසින් 

අයිතිය පිලිබ සනාථ කර ගැනීමට ඔහු විසින් ඉ්ේ අත්කර ගැනීතේ නිලධාරී  (මහ තකොළඹ 

ගංවතුර අවම කිරීතේ හා ඳරිසරය වැඩි දියුණු කිරීතේ වොඳෘතිය) තව  ඉදිරිඳත් කර ඇති 

ත ොරතුරු ඉල්ලා ඇ . එම පුද්ගලයා ඉදිරිඳත් කර ඇති ත ොරතුරු තඳෞද්ගලික ත ොරතුරේ 

වන බැවින් , එම ත ොරතුරු අයිතිවාසිකේ ඳනතත් 5 වන උඳ වගන්තිතේ විධිවිධාන අනුව 

ප්රතිේතෂ්ඨ ඳ කරන බවයි. තමම තීරණතයන් ද  අභියාචක සැහීමකට ඳත් තනොව තහයින් 

2018.08.23 දිනැතිව අභියාචක විසින් තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. 

අභිකාච ක සක ා බක  අ්ස්ථාඩේදී උද් තවූ  ාරණා: 

අභියාචක සහන් කරන ඉ්ම කලින් ඔවුන් භුේති වි ඇති ඉ්මකි. ඳසුව එය ඳහත් බිේ 

තගෝ කිරීතේ හා සංවර්ධන සංස්ථාව විසින් ගැසට් නිතේදනයේ මගින් අත්ඳත් කර තගන 

ඇ .  

 

අභියාචක හිමිකේ කියන මුත් ඊට අදාළ කිසිම තල්ඛනයේ තහෝ සාේෂියේ නැ . ඊටත් 

අනතුරුව එය ඉ්ේ අමා ොංශයට ඳවරා තගන ඇ . අභියාචක ඉල්ලන ලියවිලි තමම තඳොදු 

අධිකාරියට අදාළ තනොවන බව ඳැහැදිලි තකරිණි.  

තේ ගැන ඉ්ේ අමා ොංශතේ ඉ්ේ අත්ඳත් කර ගැනීතේ නිලධාරීතගන් ඉල්ලන තලසට 

උඳතදස් සැඳයිණ. අභියාචනය නිෂ්ඨ ප්රභා තකතර්. 

 

නිඩකෝ ක: 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) වගන්තිය 

ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය සතුව ඳවතින 

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

ත ොරතුරු ලබා දී ඇති බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  
 

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

අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු 

ලැතේ. 
 

 

 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


