
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

1 
 

ඩබ්ලිව්.එම්.එස්.එම්.බී. සමරක ෝන් එ. ඉඩම් ක ොමසොරිස් ජනරොල් කෙපොර්තකම්න්ුව 

 

RTIC Appeal (කල්ඛනගත  ොර්යපටිපොටිය)/ 1480 /2019 (2019.11.26 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. 
 

 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ක ොමිෂන් සභො සමොජි :  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ක ොමිෂන් සභො සමොජි :           විනිසුරු තරෝිනී වල්ගම 

 

අධ්යක්ෂ ජනරොල් :                   වසන්  හපආරච්චචි 

 

අභියොච    -     ඩබ්ලිව්.එම්.එස්.එම්.බී. සමරක ෝන්  

කනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, ඉඩම් ක ොමසොරිස් ජනරොල් කෙපොර්තකම්න්ුව 

    

කපනීසිටීම   

තමය තල්ඛනග  කොර්යපටිපොටිය යටතත් විභොග කරන ලදි. 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.03.08 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.03.29 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.04.05 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.04.29 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.05.07 

 

අභියොචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.03.08 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි.  
 

අභියොච  ෙැනට අවුරුදු 30 වැඩි  ොලයක් පදිංචිව සිටින දීමනො පත්රයක් යටකත් 

අභියොච කේ සීයොට හිමිව තිබූ ඉඩම ියොපදිංචි  ර ගැනීමට අෙොළව හගුරන්ක ත ප්රොකේශීය 

කල් ම්  ොර්යොලකයන් සිදු  ළ ඉල්ීමට අෙොළව වැඩිදුර උපකෙස් සඳහො ඔබ ආයතනයට 
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එවීමට තීරණය  රන ලදී. ඊට අෙොළව අභියොච  විසින් ඔබ කවත 2017 කෙසැම්බර් මස 

ඉල්ීමක් සිදු  රන ලදී.  

එතැන් පටන් වසරකුත් මොස 4 ට අධි   ොලයක් තිස්කස් ඔබ ආයතනකයන් විමසීම්  රන 

සෑම අවස්ථොව ම කම් සම්බන්ධ්ව උපකෙස් ලබො ගැනීමට නීතිපති කෙපොර්තකම්න්ුව කවත 

යවො ඇති බව අභියොච  කවත පවසන අතර ඊට අෙොළ යැයි පැවකසන 2018.12.01දනැති 

ිපියක්ෙ අභියොච  කවත ලබො කෙන ලදී. නමුත් එය රැකගන නීතිපති කෙපොර්තකම්න්ුව 

කවත ගිය පසු එවැනි ිපි කගොනුවක් ලැබී කනොමැති බව අභියොච  කවත ෙැන්විය.  

එබැවින් පහත කතොරුරු පනත අනුව ලබො කෙන්න. 

අභියොච කේ ඉඩකම් හිමි ම ියොපදිංචි  ර ගැනීමට අෙොළව ඔබ ආයතනය විසින් නීතිපති 
කෙපොර්තකම්න්ුව කවත උපකෙස් ලබො ගැනීම සඳහො කයොමු  ර ඇති කල්ඛනවල පිටපත් 

 
ත ොරතුරු නිලධොරීයො විසින් 2019.03.29 දිනැතිව පහ  පරිදි ප්රතිචොර දක්වන ලදි. 
 

ඔබ විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු පනතත් 5වන උප වගන්තිතේ විධිවිධොන අනුව ප්රතික්තෂවප 

කරමි. ඔබ විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තමම තදපොර් තේන්තුතේ ප්රකොශයට පත් කළ තනොහැකි 

ත ොරතුරු කොණ්ඩයට අයත් තේ. 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2019.04.05 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් 
තයොමුකළ අ ර නේකළ නිලධොරියො විසින් 2019.04.29 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් ත ොරතුරු 
නිලධොරියොතේ තීරණයම අනුම  කර සිටින ලදි. තමම ප්රතිචොරතයන්ද අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 
2019.05.07 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.  
 
අභියොචනය සල ො බලන අවස්ථොකව් දී උේගත වූ  ොරණො:  
 
තමම අභියොචනය තල්ඛනග  කොර්යපටිපොටිය යටතත් පොර්ශවවයන්තේ ලිඛි  කරුණු තගොනුකිරීේ ම  
සළකො බලන ලදි. 

ඒ අනුව අභියොචක විසින් 2019.11.01 දිනැතිව සිය ලිඛි  කරුණු තගොනුකිරීේ තකොමිෂන් සභොවට 
තයොමුකර ඇති අ ර තපොදු අධිකොරිය විසින් සිය ලිඛි  කරුණු තගොනුකිරීේ සිදුකර තනොමැති බව 
තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

සිය ලිඛි  කරුණු දැක්ීතේදී අභියොචක විසින් සඳහන් කර ඇත්තත් නුවර එළිය දිසවික් තල්කේවරයො 
විසින් විමර්ශනයක් පවත්වො එම ඉඩතේ අයිතිය අභියොචක තව  පැවරීම සුදුසු බව නිර්තේශ කර තිතබන 
පසුබිමක පවො තමම ඉඩම අභියොචකතේ නමට ලියොපදිංචි කර ගැනීමට තනොහැකිව ඇත්තත් ඉඩේ 
තකොමසොරිසව යනරොල් තදපොර් තේන්තුව මඟින් දිගින් දිගටම නීතිපති තදපොර් තේන්තුතේ උපතදසව 
තනොමැති බව පවසමින් සිදුකරන ප්රමොදය නිසො බවය. 

තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටින්තන් තපොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු පන  යටතත් 
ත ොරතුරු ප්රතික්තෂවප කළ හැකි නිශවචි  පදනම, එනේ නිශවචි  ප්රතිපොදන සඳහන් තනොකරමින් අදොළ 
ත ොරතුරු ඉල්ීම ප්රතික්තෂවප කර ඇති බවයි.  
 
නිකයෝගය 
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යේකිසි තපොදු අධිකොරියක් විසින් ත ොරතුරු ඉල්ීමක් ප්රතික්තෂවප කරන්තන් නේ එය ත ොරතුරු පනතත් 5 
වන වගන්තිතේ දක්වො ඇති නිශවචි  වෙතිතර්කවලට යටත්ව සිදුවිය යුතු බව තකොමිෂන් සභොව විසින් 
අවධොරණය කර සිටී. ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ප්රතික්තෂවප කිරීතේ නිශවචි  පදනම 
ත ොරතුරු පනතත් නියමි  ප්රතිපොදන ප්රකොරව අභියොචක තව  තමම නිතයෝගය ලැබී සති තදකක් ඇතුළ  
තකොමිෂන් සභොවටද පිටප ක් සි ව තයොමුකිරීමට තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කර සිටී. 
 
මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2020.01.14 දිනට කල් බන ලදි. 
 
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.  
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