
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

1 

එන්. ඩබ්ලිව්.සී.පී. ලංකා  එ  භූ විද්යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්ාංශ්   

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1210/19 (2019.08.06 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේදී 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 
අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  
 

සභාපති:    මින්ද ගේමේපිල  
කකාමිෂන් සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
කකාමිෂන් සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
කකාමිෂන් සභා සමාජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභි්ාචක  - එන්. ඩබ්ලලිව්. සී. පී. ලංකො 

ක ාතිසි ලත් පාරශව් -     නේකළ නිලධොරි, භූ විදෙො සමීක්ෂණ සහ ප ල් කොර්යොංශය  
 

කපනීසිටීම   
අභියොචක   - එන්. ඩබ්ලලිව්. සී. පී. ලංකො 
තපොදු අධිකොරිය  - ටී. දහනොයක, ත ොරතුරු නිලධොරි - භූ විදෙො සමීක්ෂණ සහ ප ල් 
කොර්යොංශය 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.09.19 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොර තනොමැ  

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2019.01.03 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොර තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.02.05 

අභි්ාච ්ට පසුබිම්වූ කරුණු: 

අභියොචක 2018.09.19 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

“මුතු න්ිතේ ශිතරෝමි කොංචනො ප්රනොන්දු මහත්මියතේ 2016 - 2017 වසරට අදොලව වලංගුව 
පැවතී ඇයතේ රොයකොරී ලැයිසවතුව.”  

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

අභියොචක 2019.01.03 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

2019.02.05 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභි්ාච ් සලකා බල  අවස්ථාකව්දී උද්ගතූ කාරණා: 
තපොදු අධිකොරිය විසින්  ම ත ොරතුරු ඉල්ීේ වලට අදොලව කිසිදු ප්රතිචොරයක් ලබො තනොදුන් බව අභියොචක 
තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තගන දක්වන ලදී. තමයට තහවතු කොරණො තකොමිෂන් සභොව විසින් තපොදු 
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අධිකොරිතයන් විමසු කල තමම ත ොරතුරු සමහරක් අභියොචකට ලබොදීම පිළිබඳව ගැටළු ඇති තහයින් 
පිළිතුරු ලබො දීමට අතපොතහොසත් වූ බවට පවසන ලදී. තමතලස පන  මගින් නියමි  කර ඇති කොලය 
තුලදී කිසිදු ප්රතිචොරයක් තනොදැක්ීම ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකේ පිලිබඳ පන  උල්ලංඝනය 
කිරීමක් වන බැවින් නැව  තමවැනි  ත්ත්වයක් උද්ග  ීම වළක්වමින් කටයුතු කරන තලසට තකොමිෂන් 
සභොව විසින් තපොදු අධිකොරියට අවවොද කරන ලදී. 
තමම ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් ඉල්ීේ කර ඇති ‘මුතු න්ිතේ ශිතරෝමි කොංචනො ප්රනොන්දු මහත්මියතේ  

2016 - 2017 වසරට අදොලව වලංගුව පැවතී ඇයතේ රොයකොරී ලැයිසවතුව’ ලබොදීතමන් ඇතේ 
තපෞද්ගලිකත්වයට හොනියක් තනොවන බැවින්, තමම ත ොරතුරු ඉල්ීම එම රොයකොරි  නතුරට සමගොමී 
ත ොරතුරු විමසීමක් පමණක් බැවින් තමම ත ොරතුරු ලබො දිය හැක්කක් බවට තකොමිෂන් සභොව විසින් 
නිරීක්ෂණය කරන ලදී.  

නික්ෝග්: 

අභියොචනො විභොගතේ දැක්වූ කරුණු ම  තපොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු පනතත් 23 (3) වගන්තිය 
ප්රකොරව ඉල්ීමක් ලැබීතේදී, එම ඉල්ීම ඉදිරිපත් කල පුරවැසියොට වහොම එම ඉල්ීම ලැබීම පිලිබඳ 
ලිඛි  දැනුේ දීමක් තයොමු කිරීමට සහ 25 (1) වගන්තිය ප්රකොරව ඉල්ීමක් ලැබී දින දොහ රක් ඇතුල  
ඉල්ීම කල පුරවැසියො හට ත ොරතුරු ලබො දීමට තහෝ තනොදීමට ඇති හැකියොව සන්නිතව්දනය කිරීමට 
තපොදු අධිකොරිය බැඳී සිටින බැවින් තපොදු අධිකොරිය විසින් එතලස ක්රියො තනොකිරීතමන් තමම වගන්ති 
උල්ලංඝනය කර ඇති බවට නිරීක්ෂණය කරනු ලැතබ්ල. 
 

තකොමිෂන් සභොව විසින් අභියොචක ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු ලබොතදන තලසට තපොදු අධිකොරියට 
නිතයෝග කරනු ලැතබ්ල. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල. 

අභියොචනය කල්   බනු ලැතබ්ල. 
 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2019.12.10 

 

********* 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1209/19 (2019.12.10 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේදී 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 

අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 
සභාපති:    මින්ද ගේමේපිල  
කකාමිෂන් සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
කකාමිෂන් සභා සමාජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 

අධ්යක්ෂ-ජ රාල්:   ඩී.ජී.එේ.ී.හපුආරච්චචි 
 

අභි්ාචක  - එන්. ඩබ්ලලිව්. සී. පී. ලංකො 

ක ාතිසි ලත් පාරශව් -     නේකළ නිලධොරි, භූ විදෙො සමීක්ෂණ සහ ප ල් කොර්යොංශය  
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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කපනීසිටීම   
අභියොචක   - එන්. ඩබ්ලලිව්. සී. පී. ලංකො 
තපොදු අධිකොරිය  - ටී. දහනොයක, ත ොරතුරු නිලධොරි -  

භූ විදෙො සමීක්ෂණ සහ ප ල් කොර්යොංශය 

 
අභි්ාච ් සලකා බල  අවස්ථාකව්දී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

මීට තපර පැවැති අභියොචනො විභොගතේදී නිතයෝග කළ පරිදි තපොදු අධිකොරිය විසින් අදොළ ත ොරතුරු 
අභියොචක තව  ලබො දී ඇති බව තපොදු අධිකොරිතේ කරුණු දැක්ීම ම  තකොමිෂන් සභොව විසින් 
නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

නික්ෝග්: 

ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබොදීම හො ලද 
ත ොරතුරුවලින් අභියොචක සෑහීමකට පත්ීම ම  තමම අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල. 

 

***** 

 


