
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය 

මාරිය ෝ ය ෝමස් එ. මහජන සවිබල ැන්වීම, සුභ සාධන සහ කන්වද උඩරට 

උරුම  පිලිබඳ අමාත්ාාංශ    
 

RTIC Appeal (ත ෞද්ගලික විභොග කිරීම)/51/2018 -2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නතේ 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන දද ියතය ගය ස  2017 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම  පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතින්ි (ගොස්තතු ස  

අභියොචන කොර්ය ටි ොටිය), රීති අංක 28 යටතේ  ව වොතගන යනු දබන කොර්ය  ටි ොටිය- 

තමම අභියොචන විභොගය 2018.02.27 දින  ැවති තකොමිෂන් සභො රැස්තව තේ තකොටසක් තදස 
 වේවන දදී. 
 

සභාපති     -  මින්ද ගේමේපිද ම  ො 

යකාමිෂන්ව සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ ක කිෂොී පින්තට  යයවර්ධන 

තමතනවිය 

යකාමිෂන්ව සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ ක ්ස්ත. ජී. පංචිතේවො ම  ො 

යකාමිෂන්ව සභා සාමාජික - විියසුරු තර ිනී වල්ගම 

අධක්ෂ-ජනරාල්  - පියතිස්තස රණසිං  ම  ො 

 

අභි ාචක   - ආචොර්ය මොරිතය  තග මස්ත  

යනාතීසිලත්පාර්ශව   - ශිරොිය වරතක න්,තල්කේ,  ම යන 

සවිබදගැන්වම, සුභ සොධන ස  කන්ද උඩරට උරුමය පිලිබඳ 

අමො ෙොංශය   

 

යපනීසිටීම       

අභියොචක   - ආචොර්ය මොරිතය  තග මස්ත ම  ො 

ත ොදු අධිකොරිය    -  ්ස්ත.ඩී.උඩවේ  ම  ො, අතිතර්ක තල්කේ, 

ම යන සවිබදගැන්වම, සුභ සොධන ස  කන්ද උඩරට උරුමය පිලිබඳ 

අමො ෙොංශය   

 

යත්ාරතුරු ඉල්ීම ය ානු කරන ලද දින : 2017.07.13 (2018.08.23 ස  

2017.08.29- සිි කැඳවේ)  

යත්ාරතුරු නිලධාරි ා තීරණ  ලබා දුන්ව 

දින :   

2017.10.11 

නම්කළ නිලධාරි ා යවත් අභි ාචන  

ය ාමු කළ දින : 

2017.10.25 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය 

නම්කළ නිලධාරි ා තීරණ  ලබා දුන්ව 

දින :  

2017.08.11 

 

RTIC යකාමිෂන්ව සභාව යවත් අභි ාචන  

ය ාමු කළ දින :  

2017.12.05. 

 

අභි ාචන ට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 

අභියොචක, 2017.07.13 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් ස  ඉක්ි ව 2018.08.23 ස  

2017.08.29 යන සිිකැඳවේ මගින්     ත ොරතුරු ඉල්දො සිටින දදී.  

ආබොධ සි  පද්ගදයින්තේ අයිතිවොසිකේ පිළිබඳ නීති තකටුේ ත ි නව ම 

සංස්තකරණතයි පිට  ක් (සිං ද, තදමළ, ඉංග්රීසි ස  තරේල්) ස  ්ම නීති 

තකටුේ ත ි වර් මොන  ේේවය. 

 වද අදොළ නීති තකටුේ  ට කැිනට් අනුමැතිය දැබී  ොර්ලිතේන්තුතේ දැයිස්තතුග  

වම තකදිනක විය  ැකිද යන්නද අභියොචක විමසො ඇ .  

 

ත ොරතුරු ියදධොරියො 2017.11.10 දිනැති ලිපිය මගින් අභියොචක තව   වසො ඇේතේ 

ආබොධ සි  පද්ගදයින්තේ අයිතිවොසිකේ පිළිබඳ නීති තකටුේ   රයතේ නීති 

සේ ොදක විසින් අමො ෙංශතේ ියරීක්ෂණ සඳ ො තයො  කර ඇති බවේ අදොළ 

ියරීක්ෂණ සැ යීම සඳ ො අවශෙ පියවර රැතගන ඇති බවේය. ්තමන්ම අදොළ නීති 

තකටුේ   ගැසට් කරන තුරු ්ය අභියොචක තදස සැ යීමට තනො ැකි බවද 

ත ොරතුරු ියදධොරීවරයො  වැඩි දුරටේ දන්වො ඇ .  

ඉක්ිතිව අභියොචක 2017.10.25 දිනැතිව නේකළ ියදධොරියො තව  අභියොචනයක් 

තයො  කරන දදී. අභියොචක ත ොරතුරු ියදධොරියොතේ ප්රතිචොරයම දක්වමින් 

2017.08.11 දිනැතිව පිළිතුරු ස යන දදී. නේ කළ ියදධොරී වැඩි දුරටේ  වසො ඇේතේ 

අදොළ සංතශ ධනයන් පිළිබඳව වොර් ොවක් දැනටමේ සකස්ත තකොට අවසන්ව ඇති බවද 

්ය සමොය සංවර්ධන ආය නතේ යොතික  ොදක සභොතවි (Governing Council of 

National Institute of Social Development) අනුමැතිය දබොගැනීම සඳ ො 2017.11.15 වන 

දිනට ප්රථමමව තයො  කර ඉියක්ි ව 2017.11.30 දිනට ප්රථමමව නීති සේ ොදක තව  

දැන්වමට ත ොදු අධිකොරිය කටයුතු කරනු ඇති බවය. 

2017.11.30 දිනට අනතුරු ත ොදු අධිකොරිය ත ොරතුරු ඉල්ීම පිළිබඳව ප්රතිචොරයක් 

තනොදැක්ූ ත යින් අභියොචක 2017.12.15 දිනැතිව ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයො  කරන දදී. 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය 

අභි ාචන  අවස්ථායේදී උද් ත්වූ කාරණා: 

නේ කළ ියදධොරි විසින් ඔහුතේ ප්රතිචොරතයි සඳ න් කළ දින වකවොනු ඉුතේ ව ඇති 

ත යින්, තකටුේ තේ දැනට  වේනො  ේේවය පිළිබඳව තකොමිෂන් සභොව විමසු 

අවස්තථමොතේදී, ත ොදු අධිකොරිය ියතය යනය කරමින්  ැමිණ සිටි ම යන 

සවිබදගැන්වම, සුභ සොධන ස  කන්ද උඩරට උරුමය පිලිබඳ අමො ෙොංශතේ 

අතිතර්ක තල්කේ ්ස්ත.ඩී.උඩවේ  ම  ො විසින්  ැ ැදිළි කර සිටිතේ යොතික නීති 

සේ ොදක තද ොර් තේන්තුව විසින් සංතශ ධනය කළ අමො ෙංශතේ ියරීක්ෂණ 

සඳ ො තයො  කර ඇති තකටුේ    ොදක සභොතේ රැස්තවේ වද කිි ව ොවක් 

දැයිස්තතුග  කර තිබුනද ් ය තේදක්වො සමොතද චනය කිරීමට තනො ැකි ව ඇති බවයි. 

්ම ියසොතවන් අභියොචක ට  නේ තකටුේ තේ පිට  ක් දබො දීමට තනො ැකි ූ 

බව  ත ොදු අධිකොරිය වැඩි දුරටේ ප්රකොශ කරන දදී. ්තමන්ම  වේනො ක්රියොවලිතේ 

අියශ්චචි භොවය තුද තකදිනකදී  නේ තකටුේ  ට කැිතනට් අනුමැතිය දැබී 

 ොර්ලිතේන්තුවට ඉදිරි ේ කරන්තන්ද යන්න සේබන්ධව ත ොදු අධිකොරියට 

ියශ්චචි වම ප්රකොශ කිරීමට තනො ැකි බව උඩවේ  ම  ො දන්වන දදී.  

තමම ත ොරතුරු ඉල්ීම ත ොදු ම යන සුභසිද්ධිය උතදසො ම ේතස්ත බද ොන අ ර 

තකටුේ තේ අන් ර්ග ය විතශ්චෂතයන් ගේ කළ අබොධි   ොර්ශවයන්ට 

ප්රතය යනවේ බව අභියොචක ප්රකොශ කරන දදී. 

නිය ෝ  : 

අදොළ  ොදක සභොව ත ොරතුරු ඉල්ීතමන් විමසො ඇති නීති තකටුේ   සළකො 

තනොතිබීම 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නතේ 

5 වන වගන්තිය යටතේ දක්වො ඇති ත ොරතුරු වදට ප්රතේශ වතේ අයිතිවොසිකේ 

ප්රතික්තෂ්ඨ   කළ  ැකි අවස්තථමො වදට අයේ තනොතේ. ්තමන්ම 33 වගන්තිය යටතේ 

දක්වො ඇති ‘ත ොරතුරු’ අර්ථමියරූ ණය යටතේ ‘නීති තකටුේ ේ’ යන්නද ්ි 

විෂයසීමොව යටතේ විතශ්චෂතයන්ම දක්වො ඇති බවද සඳ න් කිරීම සුදුසුය. දුතණු 

ආසියොතේ තමන්ම තද කතේ තබොත   රටවල් වද නීති තකටුේ ේ ගැසට් කිරීමට 

ප්රථමමව ම යනයොට ඉදිරි ේ කළ යුතුව ඇේතේ තකටුේ ත ි අන් ර්ග ය 

පිළිබඳව ම යන ප්රතිචොර දබො ගැනීම මොර්ගතයන් අදොළ තකටුේ   සකස්ත කිරීම 

සේබන්ධතයන් යන සේමතියකට ්ළඹගැනීම උතදසො ්ය ඵදදොයී ක්රියොමොර්ගයක් 

තදස සැළතකන බැවිිය. 

ආබොධ සි  පද්ගදයින්තේ අයිතිවොසිකේ පිළිබඳ නීති තකටුේ   ඉදිරිතේදී 

සංතශ ධනයන් ට යටේ වමට ඉඩ ප්රස්ත ොව තිබුනද, ්ි දැනට  වේනො 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය 

තකටුේ ත ි පිට  ක් අභියොචක ට දබොදීමට ත ොදු අධිකොරිය බැඳී සිටින අ ර 

අදොළ තකටුේ   ගැසට් කරනත ක් සිටීමට අවශෙ ොවයක් තනොමැ .  

ඒඅනුව, ආබොධ සි  පද්ගදයින්තේ අයිතිවොසිකේ පිළිබඳ නීති තකටුේ ත ි 

පිට  ක් අභියොචක ස  ත ොදු අධිකොරිතයි ියතය ජි  ්කඟ ූ  රිදි සිං ද, දමිළ 

ස  ඉංග්රීසි යන රිවිධ භොෂොතවන්ම අභියොචක තව  16.03.2018 වන දිනට ප්රථමමව 

දබොදීමට ත ොදු අධිකොරියට ියතය ග කර සිටී.  

අභියොචනය තමතස්ත අවසන් කරන දදී.   


