
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

බි.වී.ඒ.එස්.මුණසිංහ එ. ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය, යටියනදතාට 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1103/2019 (2019.07.15) දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේදී 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 (ගොස්වතු හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් 

පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

. 

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

දකාමිෂන සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

දකාමිෂන සභා සමාජික : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -  බි.ී.ඒ.එස්ව.මුණසිංහ    

ද ාතිස ලත් පාර්ශවය-    ප්රොතද්ශීය තල්කේ, ප්රොතද්ශීය තල්කේ කොර්යොලය, යටියන්ත ොට 

 

දපනීසටීම   

අභියොචක   - බි.ී.ඒ.එස්ව.මුණසිංහ 

තපොදු අධිකොරිය - ආර්.තේ.එස්ව.අනුර - ප්රොතද්ශීය තල්කේ, යටියන්ත ොට 

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.11.29 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.12.14 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.12.20 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.12.31 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2019.01.10 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින්  2018.11.29   දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි . 

 

අනවසරතයන් තබෝේුවේ ඉදි කිරීම යන ශීර්ෂතයන් අභියොචක තව  තයොමු කරන ලද අංක 

YAT/EST/ADM/ENPPR/A9/3-3 හො 2017.01.20 දිනැති ලිපියට පදනේ අංක 133 තගෝනගමුව 

වසතේ ග්රොම නිලධොරී තවතින් කැඳවන ලද ග්රොම නිලධොරී වොර් ොතේ පිටප  

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.12.14 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ඉල්ුේ කර ඇති 

තගෝනගමුව වසතේ ග්රොම නිලධොරීන්තේ වොර් ොව, අභියොචක ඇතුළු පුද්ගලයන් තිතදතනුට 

විරුද්ධව තමම කොර්යොලයට ලැබී තිබු පැමිණිල්ලේ සේබන්ධතයන් තමම කොර්යොලතයන් සිදු 

කරන ලද අභෙන් ර පරීේෂණයේ සඳහො ලබො දී ඇති බැවින් ප්රතිේතෂ්ප කරන බවයි. තමම 

ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.12.20 දිනැතිව නේ කළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.12.31 දිනැතිව ප්රතිචොර දේවමින් 

පවසො සිටිතේ ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු පනතත් 5 වගන්තිතේ (1) (එ) අනුව, 29(2) (ඇ) වගන්තිතේ 

විධිවිධොන වලට යටත්ව, එම ත ොරතුරු ත වන පොර්ශවයේ විසින් අදොළ තපොදු අධිකොරිය 

තව  රහසිග ව සපයො ඇති අවස්වථොවකදී, එම ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීම සඳහො එම 

පොර්ශවය විසින් අනුම ය ලබො දී තනොමැති අවස්වථොවක යන තේතුව ම  ප්රතිේතෂ්ප කරන 

බවත් , ඉල්ලො ඇති ග්රොම නිලධොරී වොර් ොව තමම කොර්යොලතේ අභෙන් ර පරීේෂණයේ සඳහො 

කැඳවන ලද්දේ වන බැවින් එම ත ොරතුරු ලබො දීම මගින් ත වන පොර්ශවයට අගතියේ සිදු 

ීමට ඉඩකඩ ඇති බැවින් එම ඉල්ීම ප්රතිේතෂ්ප කරන බවයි. තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක 

සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2019.01.10 දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාදේදී උේගතවූ කාරණා: 

2019.07.15 පොර්ශව තදකම පැමිණ සිටිති. තබෝේුවේ සේබන්ධතයන් ග්රොම නිලධොරී කළ කළ 

පරීේෂණතේ වොර් ොතවන් පිටප ේ ඉල්ලො ඇ . එය තවනත් තකතනු පවත්වන ලද 

පරීේෂණයේ බැවින් වොර් ොව ලබො තනොදුන් බව පැවසිණ . එතහත් එම පරීේෂණය අදොළ 

වන්තන් අභියොචකටය. එතහයින් එි පිටප ේ ලබො දීමට (තදසතියේ ඇතුළ ) නිතයෝග 

කරනු ලැතේ. නිතයෝගය ලැබුණු පසු ත ොරතුරු යැීමට තපොදු අධිකොරිය එකඟ විය.  

ත ොරතුරු යවො තකොමිසමට දැන්වූ පසු තගොනුතේ කටයුතු නිම තකතර්. 

 

නිදයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) වගන්තිය 

ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සතුව පවතින 

තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්ීමට අදොළ 

ත ොරතුරු ලබො දීමට එකඟ වූ බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්වතු 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 ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

 

 

 

 

 


