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විනීතා අබේවික්රම එ. ප්රාබීය ම මේබම් ක ්ායාමා,මද රණියගම ,   

RTIC Appeal (බමඛන ත ්ායාමපටිපාටිම) 67/2017 (2017.12.22 සේ 2018.01.05 දින පණවති 
බ්ොමිෂන් සභා රැස්වීබ කදී විභා  කිරීබමන් අනතුරුව අනුමත ්ින ,ර නිබමෝ ම)  
 
2016 අං් 12 රිණ බතොිතුරු රණන ණනීබ ක අයිතිවාසි්ම පිළිබඳ පනබේ 32(1) ව න්තිම ප්ර්ාිව 
්ින ,ර නිබමෝ ම සේ 2017 බතොිතුරු රණන ණනීබ ක අයිතිවාසි්ම  පිළිබඳ බ්ොමිෂන් සභා රීතින්හි 
( ාස්තු සේ අභිමාචන ්ායාමපටිපාටිම), රීති අං් 28 මටබේ පවතවාබ න මනු ,බන ්ායාම පටිපාටිම. 
 
සභාපති     -  මහින්ද ගේමේපිල මහ ා 

බ්ොමිෂන් සභා සාමාජි් - තයෙෂ න නීඥ එ ්ස . ජී. පුංචිතහේවා මහ ා 

බ්ොමිෂන් සභා සාමාජි් -  ආචාර්ය තසල්වි තිරුචන්ද්ර මිය 

අධ්යක්ෂ-ජනිාම  - පියතිස ස රණසිුංහ මහ ා 
 

අභිමාච්   - විනී ා අතේවික්රම මිය  

බනොතීසි,ේපායාශවම  - ්ස .පී.ගුණවර්ධන, ප්රාතීය ය තල්කේ, දැරයගයගල   
 

බතොිතුරු ඉමලීම බ ොනු ්ින ,ර දිනම: 2017.04.03 

බතොිතුරු නි,ධ්ාරිමා තීිණම ,බා දුන් දිනම:   2017.04.17 (පිළිතුරු දීමට කල් ඉල්ලා 
දැන්වීම) 

2017.05.24 (ඥ රණය) 
න ක්ළ නි,ධ්ාරිමා බවත අභිමාචනම බමොමු ්ළ දිනම: 2017.06.09 

න ක්ළ නි,ධ්ාරිමා තීිණම ,බා දුන් දිනම:  2017.06.22 

RTIC බ්ොමිෂන් සභාව බවත අභිමාචනම බමොමු ්ළ දිනම:  2017.07.18 

 

  
අභිමාචනමට පසුබි කවූ ්රුණු: 

අභියාචක 2017.04.03 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් පහ  ත ොරතුරු විමසා ඇ . 
1. දැර/112C/2011/22 දරන වාර්ෂික අවසර පත්රය 2007 වර්ෂතේ සිට කාතේ නමින් නිකුත් වී 

ඇත්තත්ද? 

2. ්කී දැර/112C/2011/22 බලපත්රය 017  වර්ෂය සඳහා දීර්  කර ඇත්තත්ද? 
3. ්කී දැර/112C/2011/22 බලපත්රය සඳහා මුදල් ලබා ගැනීම ප්රතිතෂේප කර ඇත්තත්ද? 

4. ්කී දැර/112C/2011/22 බලපත්රය යේ අතයකුතේ ඉල්ලීමක් ම  අවලුංගු කිරීමට පියවර 
තගන ඇත්තත්ද? ්තසේ නේ ඒ කවතරකුතේ ඉල්ලීේ ම ද? 

5. ්කී දැර/112C/2011/22 බලපත්රයහි සඳහන් ඉඩම කැබලි තකොට තවනත් අතයකුට තහෝ 
ආය නයකට තහෝ සමිතියකට පැවරීමට කටයුතු කර ඇත්තත්ද? 

6. ්තසේ නව බලපත්ර නිකුත් කර ඇත්තත් නේ සහහතහෝ නිකුත් කිරීමට තයෝයනා වී තහෝ ඥ රණය 
කර ඇත්තත් නේ, ඒ කාතේ නේ වලින් ද? 

7. ඉහ  සඳහන් කරුණු වලට අදාළව දැරයගයගල ප්රාතීය ය මහතල්කේ කාර්යාලය විසින් 
පවත්වාතගන යනු ලබන සියලුම තල්ඛන වල පිටපත්  
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ත ොරතුරු නිලධාරියා 2017.05.24 දිනැතිව පිළිතුරු තදමින් සඳහන් කර ඇත්තත් 0176 අුංක 70 දරණ 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් 5 වන උපවගන්තිය අනුව අභියාචක විසින් ඉදිරිපත් 

කරන ලද ත ොරතුරු විශ තල්ෂණය කර ලබාදීතේ හැකියාවක් තපොදු අධිකාරිතයහි පාලනතයහි තනොමැති 

තහයින් විමසා ඇති ප්රශ න වලට යනපද නිලධාරී වාර් ාව පාදක කර ගනිමින් පිළිතුරු තදදයක 

ස වරූපතයන් සපයා ඇ . ත ොරතුරු නිලධාරියාතේ ඥ රණතයන් සැහීමකට පත් තනොවීම තහේතුතවන් 

අභියාචක 2017.06.09 දිනැතිව නේකළ නිලධාරියා තව  අභියාචනයක් තයොමුකර ඇ .  

ඉන්අනතුරුව නේකළ නිලධාරියා 2017.06.22 දිනැතිව පිළිතුරුතදමින් ත ොරතුරු නිලධාරියා 

2017.05.24 දිනැතිව නිකුත් කළ විස  රයද අභියාචකතේ සැළකිල්ලට ලක් කරමින්, තපොදු අධිකාරිය 

සන් කතේ පවතින දැර/112C/2006/29 බලපත්රතයහි සහ දැර/112C/2011/22 බලපත්රතයහි පිටප ක් 

නිකුත් කරන බවත් දැර/112C/2017/25 බලපත්රතයහි පිටප  ලබා ගැනීමට අභියාචක ප්රතිතෂේප කර ඇති 

බවත් සඳහන් කර ඇ . ඊටඅම රව, යේ අධිකරණ ක්රියා මාර්ගයකදී ත ොරතුරු අවශෙ වුවතහොත් 

අධිකරණතේ තර්ජිට්රාර් මාර්ගතයන් අවශෙ ත ොරතුරු පිළිබඳව ප්රාතීය ය තල්කේතගන් විමසනු 

ලැබුවතහොත් ්ම අවස ථාතේදී අධිකරණයට අවශෙ ත ොරතුරු ලබා දීමට ක්රියා කළ හැකි බව වැ ද දුරටත් 

දන්වා ඇ .     

නේකළ නිලධාරියාතේ ඥ රණතයන් සැහීමකට පත් තනොවීම තහේතුතවන් අභියාචක 2017.10.02 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමුකර ඇ .  

 

අභිමාචනම විභා  කිරීබ ක අවස්ථාබේදී උී තවූ ්ාිණා: 
 
තමම තකොමිෂන් සභාතේ 2017.12.05 දිනැති තනොඥ සිවලට ප්රතිචාර දක්වමින් තපොදු අධිකාරිය 
2017.12.19 දිනැතිව තකොමිෂන් සභාවට ලිඛි  තීශනා තයොමු කර ඇ . ්ම ලිඛි  තීශනා සමඟ 
ත ොරතුරු ඉල්ලීම පාදක කරගත් බලපත්රය හා ්යට අදාළ ඉඩම සේබන්ධව විස  රාත්මක වාර් ාවක් සහ 
අදාළ තල්ඛන වල පිටපත් ද තපොදු අධිකාරිය විසින් නිකුත් කර ඇ .  
 
අභියාචක 2017.12.19 සහ 2017.12.22 දිනැතිව තීශනා ඉදිරිපත් කර ඇ .  
 
 
නිබමෝ ම  

 
0176 අුංක 70 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් 05 වන වගන්තිතේ පැහැදිලි 

තලස දක්වා ඇති පරිදි, ත ොරතුරු නිලධරයකු විසින්,  ඉල්ලා සිටින ලද ත ොරතුරු සැපයීමට තහෝ තේ 
පනතත් 5 වන වගන්තිතේ දක්වා ඇති තහේතුවලින් යේ ්ක් තහේතුවක් තහෝ ඊට වැ ද ගණනක් ම  ්ම 

ඉල්ලීම ප රතික්තෂේප කිරීමට තහෝ ඥ රණය කළ යුතු අ ර, ්ම ඥ රණය, ඉල්ලීම කළ පරවැසියාහට 
සන්නිතේදනය කළ යුතු ය. ඒඅනුව, ත ොරතුරු ප්රදානය මුක්  කළ හැක්තක් පනතත් 5 (1) උපවගන්තිතේ 
නිශ චි ව සඳහන් තකොට ඇති වෙතිතර්කයන් පදනේ කරතගනම පමයග 
 
තමම අභියාචනතේ කරුණු සළකා බැලීතමන් අනතුරුව තපනී යන්තන්, ත ොරතුරු නිලධාරියාතේ  

2017.05.24 දිනැති සහ නේ කළ නිලධාරියාතේ 2017.06.22 දිනැති ප්රතිචාර වල සඳහන් කර ඇති 
“ත ොරතුරු විශ තල්ෂණය කර ලබාදීතේ හැකියාවක් තපොදු අධිකාරිතයහි පාලනතයහි තනොමැ ” යැයි 
සඳහන් කිරීම ත ොරතුරු පනතත් ඉහ  දක්වා ඇති විධිවිධානයන්ට අනුකූල තනොතේ.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී ය. 
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්තමන්ම, නේ කළ නිලධාරියාතේ  2017.06.22 දිනැති ඥ රණතයහි සඳහන් “යේ අධිකරණ ක්රියා 
මාර්ගයකදී ත ොරතුරු අවශෙ වුවතහොත් අධිකරණතේ තර්ජිට්රාර් මාර්ගතයන් අවශෙ ත ොරතුරු පිළිබඳව 
විමසනු ලැබුවතහොත් ්ම අවස ථාතේදී අධිකරණයට අවශෙ ත ොරතුරු ලබා දීමට ක්රියා කළ හැකි බව” යන 
ම යද ත ොරතුරු පනතත් විධිවිධානයන්ට පටහැනි බව ද තකොමිෂන් සභාව අවධාරණය කර සිටියි.  

 

කරුණු ්තසේ වුවද, තමම තකොමිෂන් සභාතේ තනොඥ සිවලට ප්රතිචාර දක්වමින් තපොදු අධිකාරිය 2017.12.19 
දිනැතිව, අභියාචකටද පිටපත් සහි ව, තකොමිෂන් සභාවට තයොමු කළ  ලිඛි  තීශනාතවහි සඳහන් 

විස  රාත්මක වාර් ාව සහ අමුණා ඇති ලිපි තල්ඛන, අභියාචකතේ 2017.04.03 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම 
සේපූර්ණයක්තසේ ගත් කළ විමසා ඇති ත ොරතුරු වලට තපොදු අධිකාරිය විසින් ත ොරතුරු සපයා දී ඇති බව 
තකොමිෂන් සභාව ඥ රණය කර සිටියි. 
 

 
 
අභියාචනය තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
 
 

...................................................................................... 

මහින්ද ගේමේපිල, සභාපති 

 

 

...................................................................................... 

තයෙෂ න නීඥ එ ්ස . ජී. පුංචිතහේවා, තකොමිෂන් සභා සාමාජික 

 

 

...................................................................................... 

ආචාර්ය තසල්වි තිරුචන්ද්ර, තකොමිෂන් සභා සාමාජික  

 
**** 
 
 

NOTE to Commissioner checking the Order: 

0178.17.15 දිනැති තගොනුතේ සඳහන් මිනිත්තු වල සඳහන් කර ඇත්තත්,  දින 31ක් ඇතුලත් අභියාචක 

ප්රතිචාර තනොදක්වන්තන් නේ අභියාචනය අවසන් කරන බවයි. අභියාචක 0178.17.01 දිනැතිව තපොදු 

අධිකාරිතේ 017 .70.79 දිනැති ප්රතිචාරතයන් සැහීමකට පත් තනොවන බව සඳහන් කර ඇ . ්නමුත් 

අභියාචනය අවසන් කර ඇ .  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී ය. 
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