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පාලිත අරන්දර එ සමූපකාර සංවර්ධන දදපාර්තදේන්ුව, බසන්ාහිර පළාත 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1261/2019 (2019.09.03 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 

රැසවීතේදී 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 අභියොචන 

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

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  ඩී. ජී. එේ. ී. හපුආරච්චචි  

 

අභියාචක  -   පොලි  අරන්දර   

දනාතිසි ලත් පාර්ශවය -     නේකළ නිලධොරි, සමූපකොර සංවර්ධන තදපොර් තේන්තුව, බසවනොිර පළො   

 
දපනීසිටීම   

අභියොචක   - එන්. ඩි. ඒ. තිලකරත්න, නීතිඥ  

තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ නැ   

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.10.11 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.10.25 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.11.13 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.12.10 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2019.02.08 

 

අභියාචනයට පසුබිේූ කරුණු: 

අභියොචක 2018.10.11 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

2016 වසතර් දී සමූපකොර සංවර්ධන ක ොමසොරිස්වරයොකේ නියමය පරිදි සී/ස තකොටිකොවත්  සණස 

සමිතිය පිළිබඳව බසවනොිර පළොතත් සමූපකොර සමිති ප්රඥප්තතිය යටතත් සමූපකොර තකොමසොරිසවවරයො 
තව  පැවරී ඇති බල ල ප්රකොරව එකී ප්රඥප්තතිතේ 47 වැනි වගන්තිය යටතත් පවත්වන ලද විතශවෂ 

විමර්ශනතේ අවසන් වොර් ොතේ සහතික කරන ලද පිටප ක්  

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.10.25 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ සමූපකොර සමිති ප්රඥප්තතිතේ 47 

වගන්තිය යටතත් කරන ලද පරීක්ෂණයට/විමර්ශනයකට අදොළ වොර් ො බොිර පොර්ශවවයන්ට නිදහසව තනොකරන 

බවය. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.11.13 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් 

තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.12.10 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් ත ොරතුරු නිලධොරියොතේ පිළිතුර 

නැව  සවථොපනය කරන ලදී. තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2019.02.08 දිනැතිව 

අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාදේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය පැමිණ නැ . අභියොචකට අභියොචනො විභොගයට තපනී සිටීමට අපහසු  ත්වයක් උදො ී ඇති බැවින් 

අභියොචක නිතයෝයනය උතදසො නීතිඥ එන්. ඩි. ඒ. තිලකරත්න පැමිණ සිටී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

2 

අභියොචක පොර්ශවවය විසින්  ම ඉල්ීේ කල ත ොරතුරු ලබො දීම තපොදු අධිකොරිය ප්රතික්තෂවප කර ඇති බව තකොමිෂන් 

සභොවට ඉදිරිපත් කරන  ලදී. තකොමිෂන් සභොව විසින් වැඩිදුරටත් ප්රශවන කිරීතේදී පැහැදිලි වුතේ තපොදු අධිකොරිය 

විසින් ත ොරතුරු ඉල්ීම ප්රතික්තෂවප කිරීම සඳහො ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පනතත් 5 වන වගන්තිතේ දැක්තවන 

වෙතිතරකයක් ප්රකොරව තහවතු දක්වො තනොමැති බවයි.   

නිදයෝගය: 

තපොදු අධිකොරියට ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ පනතත් 39 (1) (ඇ) වගන්තිය ප්රකොරව තනොපැමිණීම 
ගැන අවවොදොත්මක ලිපියක් යැීමට කටයුතු කරන අ ර එි නේකළ නිලධොරියො මීළඟ කැඳීේ වොරතේ තකොමිෂන් 

සභො විභොගය සඳහො පැමිණීමට තමයින් නිතයෝග කරනු ලැතේ.  

අභියොචනය කල්  බනු ලැතේ. 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2020.01.07 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)   

ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1261/2019 (2020.01.07 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  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  ඩි.ජි. එම්. වී. හපුආරච්චි 

 

අභියාචක   පොලිත අරන්දර      

දනාතිසි ලත් පාර්ශවය නම්  ල නිලධොරී, සමුප ොර සංවර්ධන කදපොර්තකම්න්ුව, බස්නොහිර පළොත    

 

දපනීසිටීම   

අභියොචක   - පොලිත අරන්දර 

තපොදු අධිකොරිය  -           එම්.එන්. එෆ.් ශහිනො (සහ ොර ක ොමසොරිස්) 

එස්.පි.වී. වසන්ි (නීි නිලධොරී) 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාදේ දී උද්ගත ූ කාරණා: 
 

2019.08.21 දිනැි මගින් කපොදු අධි ොරිය ක ොමිෂන් සභොව කවත, අභියොච ට ද පිටපත් සහිතව ලිඛිත ප්ර ොශයක් 

ඉදිරිපත්  ර ඇත. 

 

2019.08.21 දිනැි ලිඛිත ඉදිරිපත් කිරීම්වල අන්තර්ගතය කපොදු අධි ොරිය විසින් නැවත, පහත පරිදි ඉදිරිපත් 

අවධොරණය කරන ලදී. 
 

“පොලිත අරන්දර යන අය විසින් 2018.10.11දිනටිව කතොරුරු ලබො ගැනීකම් අයදුම් පත්රයක් කතොරුරු 

නිලධොරී එම්.එන්.එෆ.් සහින බසන්ොහිර පළොත් සම්පුප ර කදපොර්තකම්න්ුව යට කයොමු  ර ඇත. කමහිදී 
2016 වසකර් දී සමුප ොර සංවර්ධන ක ොමසොරිස්වරයොකේ නියමය පරිදි සී/ස ක ොටි ොවත්ත සණස සමිිය 

පිලිබඳ බසන්ොහිර පළොකත් සමුප ොර සමිි ප්රඥප්තිය යටකත් සමුප ොර ක ොමසොරිස්වරයො කවත පැවරී ඇි 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3 

බලතල ප්ර ොරව එකී ප්රඥප්තිකයන් 47 වැනි වගන්ිය යටකත් පවත්වන ලද විකශ්ෂ විමර්ශනකේ අවසන් 

වොර්තොකේ සහි   රන ලද පිටපතක් ඉල්ලො සිටිමින් කමම ලිපිය කයොමු  ර ඇත.” 
 

“සමුප ොර ප්රඥප්තිකේ 47(2) වගන්ිය යටකත් පවත්වනු ලබන විමර්ශනය දී, අදොළ සමිිකේ,  

• විමර්ශනයට අදොලව අවශය  රන ගිණුම් කපොත්, ලිපි කල්ඛන, වොර්තො පිටපත් ද,  

• සමිිකේ කස්වය  ල කහෝ දැනට කස්වය  රන නිලධොරීන් හො කස්ව යින්කේ ලිඛිත ප්ර ොශ ද,  

• සමිිකේ හිටපු කහෝ වර්තමොන අධයක්ෂ මණ්ඩල නිලධොරීන්කේ  ොර  සභි යින්කේ ලිඛිත ප්ර ොශ 

ද,  

• විමර්ශනයට අදොළ කවනත් බොහිර පොර්ශව කහෝ ආයතනයක් සු කතොරුරු ි කේනම් එම කතොරුරු 

ද. 
ලබො ගැනීමට  ටයුු  රනු ලැකේ.  

එහිදී අවසන් විමර්ශන වොර්තොකේ ඉහත ලබොගත් කල්ඛන පිටපත් ද ඇුලත්  ර ඇත.” 

 

“යම් අවස්ථොව දී සමුප ොර සංවර්ධන ක ොමසොරිස්වරයො විසින් ගනු ලැබූ එවැනි අවසොනොත්ම  තීරණයක් 

සම්බන්ධකයන් යම් පොර්ශවයක් විසින් අධි රණ ක්රියොමොර්ගයක් අනුගමනය කනො ර විමර්ශන වොර්තොවක් 

නිදහස ් රන කමන්  රන ඉල්ලිම  දී, අදොළ විමර්ශන වොර්තොව නිදහස ් ළකහොත්, එම පොර්ශවය තවදුරත් 

අදොළ සමිිකේ රැඳී සිටින අවස්ථොව  දී,  

• විමර්ශනකේදී සොක්ි ලබොදුන් කස්ව යින්කේ අධයක්ෂ මණ්ඩල සොමොජි යින්කේ  ොර  

සභි යින්කේ ප්ර ොශද ඒ සමග නිදහස් වීම කහ්ුකවන්,  

▪ අදොළ කස්ව / ොර  සභි  අධයක්ෂ මණ්ඩල සොමොජි යින් කවත අයහපත් අහිමි බලපෑමි, 

අල්ලස් ලබොදීම මගින් බලපෑම් සිදු කිරීම් සිදුවිය හැ .  

▪ එකස්ම අදොළ ලිපි කල්ඛන මුල් පිටපත් අස්ථොනගත වීමි, විනොශ කිරීම්, කවනස් කිරීම් වැනි 

සිදුවීම් ද සිදු විය හැ .” 

 

“කමම විමර්ශනය සමුපො ොර සංවර්ධන ක ොමසොරිස්කේ කමකහයවීකමන් බස්නොහිර පළොත් සභොකේ 2011 

අං  04 දරන සංකශෝදන ප්රඥප්තිකේ 1998 අං  දරන සමුපො ොර සමිි ප්රඥප්තිකේ 47(2) වගන්ියට අනුව 

සිදු  රන ලද්දකි. ඒ අනුව විමර්ශන වොර්තොව නිකුත්  ල කනොහැකි අතර මො විසින් කමහිදී ලබො දුන් 

නිකයෝගය අධි රණ නිකයෝගයකින් හැර අවසොනොත්ම  කේ. එබැවින් ඉහත දක්වො ඇි සියලුම  රුණු 

මත 2016 අං  12 දරන කතොරුරු දන ගැනීකම් අයිිවොසි ම් පනකත් 5 (ඊ) වගන්ිය යටකත් කතොරුරු 

ලබො දීම ප්රික්කෂ්ප  ල බව  ොරුණි ව දන්වමි.” 

 

 

අභියොචනො විභොගකේදී ක ොමිෂන් සභොව කපොදු අධි ොරිකයන් විමසො සිටිකේ කමම ඉල්ීමට ප්රිචොර දැක්ුවද 
යන්නය. එහිදී කපොදු අධි ොරිය පවසො සිටිකේ ඉල්ලුම්  ල ඇි කතොරුරු ලබො දිය කනොහැකි බව දන්වමින් ප්රිචොර 

දැක්ූ බවය. කමහිදී වැඩිදුරත් විස්තර දක්වමින් කපොදු අධි ොරිය පවසො සිටිකේ 1998 අං  දරන සමුපො ොර සමිි 

ප්රඥප්තිකේ 47 වගන්ිය යටකත් විමර්ශනයක් සිදු  රන බවත් එය අභියොච  විසින් ඉල්ලුම්  ල ඇි බව ය. 

සොමොනයකයන් කමවැනි විමර්ශනයක් සිදු කිරීකම්දී බොහිර පොර්ශව වලින් කතොරුරු ලබොගැනීමක් සිදු  රන අතර 

එහි කස්ව යින්කේ, බොහිර පුද්ගලයින්කේ කතොරුරු අඩංගු වන බැවින් කමය ලබො දිය කනොහැකි බව කපොදු අධි ොරිය 

විසින් දන්වන ලදී.  
 
කමහිදී ක ොමිෂන් සභොව විසින් පැහැදිලි  රනු ලැබුකේ අභියොච  විසින් ඉල්ලුම්  ල ඇත්කත් එම විමර්ශන 

වොර්තොකේ පිටපතක් පමණක් බවත් කමම පුද්ගලයින්කේ සොක්ි කනොවන බව ය. කමම පැහැදිලි කීමට ප්රිචොර 

දක්වමින් කපොදු අධි ොරිය පවසො සිටිකේ එම වොර්තොව සොක්ි වල ක ොටස ්අඩංගු අතර නිගමන සඳහො එළබි ඇත්කත් 

එම සොක්ි පදනම්  රකගන බව ය.  

 

කමහිදී ක ොමිෂන් සභොව කපොදු අධි ොරිකයන් විමසො සිටිකේ 1998 අං  දරන සමුපො ොර සමිි ප්රඥප්තිකේ 47 

වගන්ිකේ කමම වොර්තො වල රහසිගතභොවය සම්බන්ධකයන් දක්වො ඇත්ද යන්නය. එහිදී කපොදු අධි ොරිය පවසො 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

4 

සිටිකේ 47 වගන්ිකේ අඩංගු වන්කන් පරීක්ෂණය පවත්වන ආ ොරය ගැන පමණක් බවත් එහි රහසිගතභොවය ගැන 

සඳහනක් එහි කනොමැි බව ය. 

 

කතොරුරු ඉල්ීකමහි සදහන් වොර්තොව 2016 වර්ෂයට අදොළ වොර්තොවක් බව ක ොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය  රන 

ලදී.  
 

නිදයෝගය: 

 

2016 අං  12 දරන කතොරුරු දැනගැනීකම් පනකත් 6 වන වගන්ිය ප්රකොරව,  

 

5 වන වගන්ිය දක්වො ඇි  වර කහෝ කහ්ු මත කතොරුරු ලබො ගැනීම සදහො වන ඉල්ීමක් ප්රික්කෂ්ප 

 රන ලද අවස්ථොව  , එම වගන්ිය යටකත් කහළිදරේ කිරකමන් මුක්ත ක ොට නැි යම් කතොරුරු 

ඇුළත් ූ ද , කහළිදරේ කිරීම ප්රික්කෂ්ප  රනු ලැබ ඇි කතොරුරු ඇුළත් වන යම් ක ොටසකින් 

සොධොරණ කලස කවන්  ළ හැකි ූ ද , යම් වොර්තොව  කහෝ  කල්ඛනය  ක ොටස ට ප්රකේශය ලබො දිය 
හැකිය 
 

ඒ අනුව කමම විමර්ශන වොර්තොකේ ඇුලත් කවනත් පුද්ගලයින්කේ නම් සොක්ි ඉවත් ක ොට බොහිර පොර්ශව වල 

කතොරුරු හැර වොර් ොතවි ඉිරි ක ොටස් ලබො කදන කලස කපොදු අධි ොරිය ට මින් නිකයෝග  රනු ලැකේ.  

 

කමම කතොරුරු සි 2   ොලය ුල අභියොච  කවත ලැබීමට සලස්වන කලසත් එම ලිපිකේ ආවරණ ලිපිකයහි 

පිටපතක් ක ොමිෂන් සභොව කවත එවන කලසත් කපොදු අධි ොරියට  රනු ලැකේ. කමම නිකයෝගය කමම අවස්ථොනුගත 

තත්වයට පමණක් අදොළ වන බවත්  කමම නිකයෝගය කපොදු පූර්වොදර්ශයක් කලස කනොසැලකිය යුු බවත් අවධොරණය 

 රනු ලැකේ. 

 

අභියොචනය මින් අවසන්  රනු ලැකේ. 

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

***** 

 


