
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

1 

අයි.ජී.එල්. ජයවීර එ. දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලල්කම් කාර්යාලය 

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය)/1641/2019 (2020.02.11 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 

ලකාමිෂන් සභා සමාජික:       තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන 

ලකාමිෂන් සභා සමාජික:       තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:                 ඩී. ජී. එේ. ී. හපආරච්චචි   

අභියාචක                  -        අයි.ජී.එේ. යයීර  

ලනාතිසි ලත් පාර්ශවය  - නේකළ නිලධොරි, දකුණු පළොත් ආණ්ඩුකොර තේකේ කොර්යොලය 

ලපනීසිටීම      

තමය තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදී. 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය 2019.03.19 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2019.04.10 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 2019.06.06 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.06.25 

  

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 

  

අභියොචක 2019.03.19 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදී. 

 

1. දකුණු පළොත් අධෙොපන තේකේ විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වන මුවොතවන් රොයෙ 

මුදේ අයුතු තලස ගසො කෑම පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් කර නැව  එම මුදේ අය කර 

ගන්නො තලස සහ රොයෙ මුදේ ගසො කෑම සහ එතසව ගසො කෑමට ඉඩ සලසො දීම පිළිබඳ 

දකුණු පළොත් අධෙොපන තේකේට එතරිව විනය ක්රියොමොර්ග ගන්නො තලස ඉේලො මො 
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විසින් 2019.02.14 දිනැතිව දකුණු පළොත් ආණ්ඩුකොර තේකේ කොර්යොලතේ නීති 

නිලධොරිතුමිය තව  තයොමු කරන ලද පැමිණිේල පිළිබඳ එතුමිය විසින් තගන ඇති 

ක්රියොමොර්ග ඇතුළත් ලිපි තේඛනවල සහතික කළ පිටපත් සියේල 

අභියොචක 2019.05.13 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදී. 

 

දකුණු පළොත් අධෙොපන තේකේ විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වන මුවොතවන් රොයෙ මුදේ 

අයුතු තලස ගසො කෑම පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් කර නැව  එම මුදේ අය කර ගන්නො 

තලස සහ රොයෙ මුදේ ගසො කෑම සහ එතසව ගසො කැමට ඉඩ සලසො දීම පිළිබඳ දකුණු 

පළොත් අධෙොපන තේකේට එතරිව විනය ක්රියොමොර්ග ගන්නො  තලස ඉේලො අභියොචක 

විසින් 2019.02.14 දිනැතිව දකුණු පළොත් ආණ්ඩුකොර තේකේ කොර්යොලතේ නීති 

නිලධොරිතුමිය තව  තයොමු කරන ලද පැමිණිේල පිළිබඳ එතුමිය විසින් තගන ඇති 

ක්රියොමොර්ග ඇතුළත් ලිපිතේඛනවල සහතික කළ පිටපත් සියේල අභියොචකහට ලබො 

දීමට කටයුතු කරන තලස ඉේලො 2019.03.18 දින ඉදිරිපත් කරන ලද අයදුේප ට 

පිළිතුරු තලස එම කොර්යොලතේ ත ොරතුරු නිලධොරී තලස කටයුතු කරන ඔබ විසින් 

අංක G /SP /1/3/7/2019 හො 2019.04.10 දිනැතිව තයොමු කරන ලද ලිපියට අනුව 

ආණ්ඩුකොරතුමො විසින් ලබො දුන් නිතයෝගතේ සහතික කළ පිටප ක් 

ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් 2019.04.10 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් සඳහන් කර සිටින ලද්තද් දකුණු පළොත් 

ආණ්ඩුකොර තේකේ කොර්යොලතේ නීති නිලධොරී තව  2019.02.14 දිනැතිව අභියොචක විසින් තයොමුකරන ලද 

ලිපිය සේබන්ධතයන් ගරු ආණ්ඩුකොරතුමො තවතින් අදොළ නිතයෝග ලබොගැනීම සඳහො තයොමුකර ඇති බවයි. 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2019.06.06 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2019.06.25 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් 

තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාලේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තමම අභියොචනය තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදී. 

තකොමිෂන් සභොතේ නිරීක්ෂණයට අනුකූලව තපොදු අධිකොරිය 2020.01.22 දිනැතිව සිය ලිඛි  කරුණු 

කියොපෑමක් තකොමිෂන් සභොව තව  ඉදිරපත් කර ඇති බව නිරීක්ෂණය කර සිටී. එමඟින් තපොදු අධිකොරිය 

විසින් සඳහන් කර ඇත්තත් අභියොචක විසින් වරින් වර අභියොචනො ඉදිරිපත් කර ඇති අ ර ඒ පිළිබඳව 

ගන්නො ලද ක්රියොමොර්ග පිළිබඳව ත ොරතුරු ඉේලො ඇති බවයි. එතසවම ලියොපදිංචි අංක RTI 01/2019/3-111 

හො 2019.03.19 දින දරන ත ොරතුරු අයදුේප  මඟින් ඉේලො සිටින ලද, අභියොචක විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති 

2019.02.14 දිනැති ලිපිය ගරු ආණ්ඩුකොරතුමොතේ නිතයෝග සඳහො ඉදිරිපත් කරන ලද බව ත ොරතුරු 

නිලධොරී විසින් අංක G/SP/1/3/7/2019 හො 2019.04.10 දිනැති ලිපිය මඟින් අභියොචක තව  දන්වො යවො ඇති 

බවයි. ඒ වන විට අභියොචක විසින් අභියොචනො කීපයක් තයොමුකර තිබූ බැවින් ඒ සියලු අභියොචනො ගරු 

ආණ්ඩුකොරතුමොතේ නිතයෝග සඳහො ඉදිරිපත් කරන ලද අ රතුරදී නැව  අභියොචක විසින් 2019.05.13 

දිනැතිව ත ොරතුරු ඉේීමක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි. ඊට පිළිතුරු වශතයන් අභියොචකතේ සියලු අභියොචනො 

සලකො බලො ගරු ආණ්ඩුකොරතුමො විසින් ලබො තදන ලද අවසොන නිතයෝගතේ සහතික කළ පිටප ක් 

ත ොරතුරු නිලධොරී ේීන් අංක G/SP/CMA/7/2019 හො 2019.05.23 දිනැති ලිපිය මඟින් අභියොචක තව  

තයොමුකර ඇ . එතසව තයොමුකළද 2019.06.06 දිනැතිව අභියොචක විසින් නේකළ නිලධොරියො තව  

ත ොරතුරු ඉේීමක් ඉදිරිපත් කරමින් G/SP/1/3/7/2019 හො 2019.04.10 දිනැති ලිපිය සඳහො පිළිතුරු 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තනොලැබුණු බව දන්වො ඇති අ ර අභියොචක විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අභියොචනො සේබන්ධතයන් 

ආණ්ඩුකොරතුමො විසින් ගන්නො ලද ක්රියොමොර්ග විමසො ඇ . නමුත් ඒ වන විටත් ගරු ආණ්ඩුකොරතුමො ලබොදුන් 

නිතයෝගතේ පිටප ක් අභියොචනොකරු තව  තයොමුකර තිබූ බැවින් තපොදු අධිකොරිතයි අංක 

G/SP/CMA/7/2019 හො 2019.07.05 දිනැති ලිපිය මඟින් ගරු ආණ්ඩුකොරතුමො විසින් ලබොතදන ලද 

පූර්තවෝක්  නිතයෝගතේම පිටප ක් නැව ත් අභියොචක තව  තයොමුකරන ලද බවයි. ඒ අනුව තමම 

අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉේීම සේබන්ධතයන් ත ොරතුරු පන  ප්රකොරව තපොදු අධිකොරිය සතුව පවතින 

ත ොරතුරු ඔහු තව  සපයො ඇති බව තකොමිෂන් සභතේ අවධොනයට තයොමුකරන බවයි. 

තමිදී තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටිනුතේ 2019.03.19 දිනැතිව අභියොචක විසින් අයදුේකර 

ඇති ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් කරුණු පැහැදිලිකිරීමක්/ ත ොරතුරු ලබො දීමක් තපොදු අධිකොරිතයි 

2020.01.22  දිනැති ලිඛි  කරුණු කියො පෑම අනුව සිදු ී ඇති බවයි. 

නිලයෝගය: 

තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචක තව  ඉේලො ඇති ත ොරතුරු සපයො ඇති බැවින් අභියොචනය මින් අවසන් 
කරනු ලැතේ. 
 
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.  
 

***** 


