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ඊ. ඒ. ද ස ේරම් එ. මධ්යම  ං ේකෘතික අරමුදල 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 1006 /2019 (21.05.2019 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  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභිොචක   -     ඊ. ඒ. ද ස ේරම්  

ය ාතිසි ලත් පාර්ශවෙ           -    අධ්යක්ෂ ජනරාල්, නම් කළ නිලධ්ාරී, මධ්යම  ං ේකෘතික අරමුදල 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඊ.ඒ . ඩී ස ේරම් 

තපොදු අධිකොරිය  - එම්. සුසේත්රා සිල්වා  

                                                පී.සල්ඛා. නිලුපමා සරාද්රිස ෝ, විෂය ලිපිකරු 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.10.02 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

පිළිතුරු නැත 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.11.28 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

පිළිතුරු නැත 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.13 

 

අභිොච ෙට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2018.10.02 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

අනුරාධ්පුර සේතවන වයාපෘතිය යටසේ, සේතවන  ේුපය අ ල වැසිකිලි  ංකීර්ණය ඉදිකිරීසම් 

සකාේත්රාේතුව අභියාචක සවත සපාදු අධිකාරිය විසිේ ලබා දී ඇත.එයට අදාල පහත දැක්සවන සල්ඛන 

වල පිටපේ , 

1. සකාේත්රාේතුවට අදාලව සපාදු අධිකාරිය විසිේ පිළසයල කළ මිල අඩංගු පරිමාණ බිල් පත්රය  හා  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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2. සපාදු අධිකාරිය විසිේ පිළිසයළ, නිමකළ වැඩ  හ අදාල සියලු කරුණු ඇතුළේ වාර්තාසේ පිටපතක් 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියොචක විසින් 2018.11.28 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධොරියො ද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 

2018.12.13 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභිොච ෙ සලකා බල  අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

සතාරතුරු ඉල්ීම  ම්බේධ්සයේ විමසීසම්දී , සපාදු අධිකාරිය කියා සිටිසේ අදාළ සතාරතුරු ලිපි ස ානුව 

අල්ල ේ  හ දුෂණ විමර්ශන සකාමිෂේ  භාවට  භාර දී ඇති බවේ ඒ  ම්බේධ්ව තහවුරු කිරීමට 

2018.10.12 දිනැති ලිපියක් ඉදිරිපේ කරන ලදී. ඒ සහේතුසවේ සපාදු අධිකාරිය 5 (ඌ) (i) ව ේතිය ප්රකාරව 

සතාරතුරු ලබා දිය සනාහැකි බව පව න ලදී. 

 

නියෙෝගෙ: 

 

මධ්යම  ං ේකෘතික අරමුදල යනු 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පන  

ප්රකාරව තපොදු අධිකොරියකි. එම නිසො එි විධිවිධොන අනුව කටයුතු කිරීමට එයට වෙවසවථොපි  වගකීමක් 

ඇ . 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය පිළිබඳ පනතත් 3 (1) වගන්තිය තමතසවය, 

තේ පනතත් 5 වන වගන්තිතේ විධිවිධොන වලට යටත්ව, තපොදු අධිකොරියක සන් කතේ , භොරතේ 

තහෝ පොලනතේ ඇති ත ොරතුරුවලට ප්රතේශ ීතේ අයිතිවොසිකම සෑම පරවැසියකුටම තිබිය යුතුය. 

 

එබැවින් තපොදු අධිකොරියක සන් කතේ , භොරතේ තහෝ පොලනතේ පවතින ඉල්ලො සිටින ත ොරතුරුවලට, 

පරවැසිතයකුතේ ත ොරතුරුවලට ප්රතේශ ීතේ අයිතිවොසිකම ප්රතික්තෂවප කළ හැකි වන්තන්, ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 5 (1) වගන්තිතේ සඳහන් එක් තහවතුවක් තහෝ ඊට වැඩි ගණනක් 

සඳහන් කිරීම මගින් පමණි.  

 
ඉහත  ඳහේ තේේවයේ යටසේ හා සතාරතුරු දැන ැනීසම් පනසතහි විධිවිධ්ාන ප්රකාරව සපාදු 

අධ්කාරිසේ තීරණය, එනම්, 5 (ඌ) (i) ව ේතිය ප්රකාරව සතාරතුරු ලබා දිය සනාහැකි බව,  ේිර කරනු 

ලැතේ. 

5 (ඌ) (i) ව ේතිය පහත පරිදි සේ, 

 

සතාරතුරු සහළිදරේ කිරීම මගිේ,… යම් අපරාධ්යක් වැලැක්ීම සහෝ ඒ පිළබදව ස ායා ැනීමට 

සහෝ වරදකරුවේ අල්ලා  ැනීම සහෝ ඔවුනට එසරහිව නඩු පැවරීම  ම්බේධ්සයේ බලවේ 

අ තියක් සිදුවන අව ේථාවක,… සතාරතුරු වලට් ප්රසේශ ීම ප්රතික්සෂේප කල හැකිය 

 

 

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. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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සමම අභියාචනය අව ේ කරනු ලැතේ. 

**** 

 


