
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

යූ.පි.ඒ.කේ. වීරසූරිය එ. තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්ාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 105/2018 (2019.04.08) දින ඳැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය 

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

කකොමිෂන් සභා සමාජික: තජෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -    යූ.පි.ඒ.තේ. වීරසූරිය  

කනොතිසි ලත් පාර්ශවය-   තල්කේ,  තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමා ොංශය 

 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - යූ.පි.ඒ.තේ. වීරසූරිය  

තඳොදු අධිකාරිය - එන්.එේ.නන්දතස්න- ඳරිඳාලන නිලධාරී  

ඒ.එේ.එස්.තේ. අත් නායක- රා.ක.ස. 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2017.06.19 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2017.09.13 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2017.09.20 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2017.11.16 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2017.12.28 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචක විසින්  2017.06.09  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු 

ඉල්ලා සිටින ලදි. 

1. අභියාචකතේ අංකය SDW 2/11/23/2 දරන 2017.05.06 ලිපිය අනුව ගරු 

අධිකරණතේ ඳවතින සියලු ඉඩේවල ගරු අධිකරණය, නඩු අංකය හා ඉඩතේ 

නේ ලබා ගැනීම  

2. ගරු අධිකරණතේ තනොඳවතින සියලු ඉඩේවල විතරෝධ ා ඳරීේෂණතේ 

සහතික පිටඳත් ලබා ගැනීම  

3. 2017/05/08 දින ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ ඳන  අනුව ත ොරතුරු ලබා ගැනීම 

සහා මා ෘකාව යටතත් එදින අංක 01 යටතත් අභියාචකතේ අංකය SDW 

2/11/23/2 හා 2017/03/14 ලිපිය අනුව අභියාචක විසින් 2017/02/27 ඉදිරිඳත් 

කරන ලද ලිපිතේ අංක 03 සහන් 13/2000/Z/186 දරන 2015/11/30 ලිපිය ඉඩේ 

අමා ෙංශතයන් තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවී අමා ෙංශතේ තල්කේ තව  

යවා ඇති බවයි. එය තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවී අමා ෙංශයට ලැ න නැති 

බවයි. 13/2000/Z/186 දරන 2015/11/30 ලිපිය අනුව නැව  පියවරේ තගන 

ඇත්ද? එය තමොනවාද?  

4. අභියාචකතේ අංකය 110/2/5/60 දරන 2006/04/06 දින අභියාචකතේ අංකය 

118/2/5/60/111 දරන 2008/11/22 දින අභියාචකතේ අංකය 110/2/5/60/11 දරන 

2008/11/07 දින MSPR /03/02/Z/02 දරන 2008/12/30 දින අභියාචකතේ අංකය 

110/2/5/60/111 දරන 2009/01/07 දින ලිපි අනුව ඳැවති සාකච්ඡාවන්තේ 

වර් ාවන්තේ සහතික පිටඳත් ලබා ගැනීම 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2017.09.13 දිනැතිව ඳහ  වශතයන් පිළිතුරු ලබා දී ඇ . 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම ඳනතත් 5වන උඳ වගන්තිතේ විධිවිධාන අනුව ඳහ  

සහන් කර ඇති තේතු ම  ප්රතිේතෂ්ඨ ඳ කරන ලද බව දන්වමි.  

5 (I) (අ) පුද්ගලික ත ොරතුරුවලට අදාළ ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් වන විට, 

ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීම යේ තඳොදු කටයුත් ේ තහෝ සේබන්ධ ාවයේ 

සහා කිසිදු සේබන්ධයේ තනොමැති අවස්ථාවකදී තහෝ  නි පුද්ගලතයකුතේ 

පුද්ගලිකත්වය අනවසරතයන් ආක්රමණය කිරීමේ සිදු තව් නේ, එම ත ොරතුරු 

තහළිදරව් කිරීම විශාල වශතයන් මහජන සුභ සිද්ධිය විසින් සාධාරණිකරනය 

කරයි. නේ තහෝ අදාළ  ැනැත් ා විසින් එම තහළිදරව් කිරීම සහා ලිඛි ව 

කැමැත්  ලබා දී ඇත්නේ මිස , 

භාරකාර සේබන්ධ ාවයේ ඳැවතීම තේතුතවන් එම ත ොරතුරු රහසිග ව 

 බා ගැනීම අවශෙ වන අවස්ථාවකදී  ඳන  යට තත් ඒ ත ොරතුරුවලට 

ප්රතව්ශ වීම ප්රතිේතෂ්ඨ ඳ කළ හැකිය. 

 තමම ප්රතිචාරතයන් අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 2017.09.20 දිනැතිව නේකළ 

නිලධරයා තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා 2017.11.16 

දිනැතිව ප්රතිචාර දේවමින් ඳවසා සිටිතේ විමසා ඇති පින්නවල සත්තවෝදොන සහා 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඉඩේ අත්ඳත් කර ගැනීම දී ඳවත්වන ලද  විතරෝධ ා ඳරීේෂණවලින් අමා ොංශය 

සතුව ඳවතින්තන්  ලේපිටිය කුඹුර ඉඩතේ විතරෝධ ා ඳරීේෂණ වාර් ාව ඳමණි. 

එම විතරෝධ ා ඳරීේෂණ වාර් ාතව් පිටඳ ේ එවා ඇ .  වද භාරකාර 

සේබන්ධ ාවය යන්න පිළිබ අර්ථ නිරුඳනය කිරීතේ අයිතියේ තඳොදු අධිකාරිය 

සතුව තනොමති බව දන්වා ඇ . තමම තීරණතයන් ද  අභියාචක සැහීමකට ඳත් 

තනොවූ තහයින් 2017.12.28 දිනැතිව අභියාචක විසින් තකොමිෂන් සභාව තව  

අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගත්වූ කාරණා: 

ඉල්ලා ඇති 1-7 දේවා ලිපි යවා ඇ ත් අභියාචක එයින් සතුටට ඳත් තනොතව්. තඳොදු 

අධිකාරිය එයින් සමහර තල්ඛන නැති බව ඳවසයි. 

නිකයෝගය: 

 

අභියාචනය 2019.08.19 දින තඳ.ව.11:45 ට කල්  බා ලදී. 

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතේ. 

 

********************************************* 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 105/2018 (2019.08.19) දින ඳැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය 

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

කකොමිෂන් සභා සමාජික: තජෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - යූ.පි.ඒ.තේ. වීරසූරිය  

තඳොදු අධිකාරිය - පි.එච්. ආනන්ද -වනජීවී අධෙේෂ 

ඒ.එේ.එස්.තේ. අත් නායක- රා.ක.ස. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගත්වූ කාරණා: 

2019.08.19 දින ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ සිටිති. තකොටසේ ලැ න ඇ . සේපුර්ණ නැ . 

 ව විතරෝධ ා ඳරීේෂණ 3ක ත ොරතුරු ලැ න නැ . ඉඩේ 3ක ඳරීේෂණ වාර් ා 

ලබා දීමට නිතයෝග තකතරයි. තේ සේබන්ධ වාර් ාව කියවා බලා දීමට තීන්දු කරයි. 

වාර් ාව තකොමිසමට ඉදිරිඳත් කරන තලස නිතයෝග කරන ලදී. වාර් ාව අභියාචක 

යැවීමට නිතයෝග කරන ලදී. තගොනුතව් කටයුතු තමයින් අවසන් තව්. 

 

නිකයෝගය: 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

සතුව ඳවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 

ඉල්ලීමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දීමට නිතයෝග කළ බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු 

ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතේ. 

 

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

මහින්ද ගේමේපිල - සභාඳති  

 

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

එස්. ජී. පුංචිතේවා- තකොමිෂන් සභා සාමාජික 

 

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

තරෝහිනී වල්ගම - තකොමිෂන් සභා සාමාජිකා 

 

 

 

 

 

 


