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ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.ඩී. වනිගසුන්දර එ. දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්ුව 
 
RTIC Appeal (පුේගික වශදයන් විභාග කිරීම)/ 1667 /2019 (2020.02.18 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. පංචිතහවවො 
දකාමිෂන් සභා සමාජික:           විනිසුරු තරෝිනී වල්ගම  
 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපආරච්චචි 

 
අභියාචක   -     ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.ඩී. වනිගසුන්දර  
දනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේ කළ නිලධොරී, දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්ුව 
 
දපනීසිටීම   
අභියොචක   - ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.ඩී. වනිගසුන්දර 
තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ නැ  

 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.05.10 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.05.21 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.06.07 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.07.10 

 
අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.05.10 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො 
සිටින ලදි. 
 

තයෙෂවඨ ො තල්ඛනය සකසව කිරීම සේබන්ධතයන් පැවති කමිටු වොර් ොව හො ඒ අනුව 
සකසව කළ තයෙෂවඨ ො තල්ඛනය  

 
 
ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් 2019.05.21 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් සඳහන් කර සිටින ලද්තද් 
ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(අ) වගන්තිය හො 5(1)(එ) වගන්තිය අනුව අදොළ ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකි 
බවයි. මින් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2019.06.07 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් 
තයොමුකරන ලදි. නේකළ නිලධොරියො පනතත් සඳහන් නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 
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අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක විසින් 2019.07.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් 
තයොමුකරන ලදි.     
  
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාදව් දී උේගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිය පැමිණ නැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර 
සිටී. 
 
අභියොචක විසින් කරුණු දක්වො සිටින ලද්තද් තයෙෂවඨ ො තල්ඛනය සකසව කිරීම සේබන්ධව පැවති 
කමිටු වොර් ොව තේ වනවිට සිය නීතිඥවරයො හරහො 2019 වර්ෂතේ ඔක්ත ෝබර් මොසතේදී SCFR 
397/2019 ට අදොළ නඩු කටයුත් ට අදොළව ලබොතගන ඇති බවත් තයෙෂවඨ ො තල්ඛනය පසු කොීනව 
තදපොර් තේන්තුව විසින් ප්රකොශයට පත් කර ඇති බවත්ය.  
 
තකතසව නමුත්  ම ත ොරතුරු ඉල්ීමට අදොළව ප්රතිචොර දැක්ීතේදී තපොදු අධිකොරිය විසින් තයෙෂවඨ ො 
තල්ඛනය සකසව කිරීම සේබන්ධව පැවති කමිටුව වොර් ොවට අදොළ නිසි පරිදි ප්රතිචොර දක්වො තනොමැති 
අ ර ඒ අනුව සකසව කරන ලද තයෙෂවඨ ො තල්ඛනය සේබන්ධතයන් පමණක් 2019.08.22 දිනැතිව 
ප්රතිචොර දක්වො ඇති බවයි. 
 
තමිදී තකොමිෂන් සභොවද නිරීක්ෂණය කර සිටින්තන් අභියොචක විසින් සිදුකරන ලද කරුණු දැක්ීම 
ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු සේබන්ධව ප්රතිචොර දැක්ීමට පන  ප්රකොරව 
යුතුකමක් පැවති බවයි. එතසවම තපොදු අධිකොරිය විසින් ප්රතිචොර දැක්ීම සේබන්ධව සැලකිය යුතු තලස 
ප්රමොද ීම තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනයට ලක් විය. 
 
නිදයෝගය: 
 
තමිදී තපොදු අධිකොරිය තව , ත ොරතුරු පන  විසින් දක්වන නිශවචි  කොල පරොසයන්ට අනුකූලව 
කටයුතු කිරීතේ වෙවසවථොපි  යුතුකමක් ත ොරතුරු නිලධොරියො හො නේකළ නිලධොරියො සතුව පවතින 
බව, අවධොරණය කරනු ලැතේ. ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිතයි ත ොරතුරු නිලධරයො සහ නේකළ 
නිලධරයොට පිළිතවළින් පනතත් 25 (2) සහ 31 (1) වගන්ති වල දැක්තවන ප්රතිචොර දැක්ීතේ කොල 
පරොසයන්ට අනුකූලව කටයුතු කල යුතු බව අවධොරණය කරනු ලැතේ. 

අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තේ වන විට අභියොචක තව  ලැබී ඇති බව නිරීක්ෂණය කර 
සිටින 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.  
 
***** 


