
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

යූ.පි.ඒ.කේ. වීරසූරිය එ. ජාතික සතකවෝද්යාන කද්පාර්තකේන්තුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1049/2019 (2019.06.24) 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 

කකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

කකාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

 

අභියාචක   -   යූ.පි.ඒ.තේ. ීරසූරිය   

කනාතිසි ලත පාර්ශවය-    නේ කළ නිලධොරී, යොතික සත්තවෝදෙොන 

තදපොර් තේන්තුව 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - යූ.පි.ඒ.තේ. ීරසූරිය    

තපොදු අධිකොරිය - එල්.ඩි.චිත්රො යයසීලි- අධෙේෂ (පරිපොලන) 

ආර්.ඩි.තේ. ප්රියංගනී-   සංවර්ධන නිලධොරී 

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.10.18 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.11.01 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.11.13 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.12.31 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2019.01.07 

 

අභියාචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියොචක විසින් 2018.10.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 

1. ිටපු ගරු අධෙේෂක එේ.ඒ.එන්.ටි. තපතර්රො මැතිතුමො 2001 මැයි සිට 2006 මැයි 

දේවො වසර 05ක ප්රමොණයේ යොතික සත්තවෝදෙොන තදපොර් තේන්තුතේ තස්වවය 

කරන ලද සිමොව තුළ පින්නවල අලි අනොථොගොරය පුළුල් කිරීම සේබන්ධතයන් 

සියලුම නිර්තද්ශ, සියලුම නිගමන, සියලුම වොර් ොවල සහතික පිටපත් ලබො 

ගැනීම (2015.05.10 ලිපිය හො බැතේ ) 

2. 2012.04.09 දින P/2/4 අංකය දරන ගරු වෙොපෘති කළමණොකොරතුමො විසින් ගරු 

ප්රොතද්ශීය තල්කේතුමොට තයොමු කරන ලද ලිපිය අනුව එි සඳහන් 2012/04/17 

දින  ේතස්වරු තදපොර් තේන්තුතේ සබරගමු පළොත් කොර්යොලතේ නිලධොරිතුමො 

විසින් 2012.04.17 දින තහෝ ඊට පසු දිනතයිදී ඇමුණුේ ලිපිතේ සඳහන් සියලුම 

ඉඩේවල  ේතස්වරු වොර් ොවල සහතික පිටපත් ලබො ගැනීම 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.11.01 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ විමසන 

ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතයෝගිකව අපහසු කොර්යයේ බවත් නිශ්චචි  කොරණොවේ 

තනොදන්වො අදොළ තගොනු සියල්ල ඡොයො පිටපත් ලබො ගැනීමටද අවසර දීම අපහසුය. 

එතමන්ම ඉඩමක ිමිකොරිත්වය නැති තවනත් පුද්ගලයන්හට ඉඩේවල  ේතස්වරු 

වොර් ො ලබො දීමද කළ තනොහැක.පින්නවල සත්තවෝදෙොනය ඉදි කිරීම තපොදු 

කටයුත් ේ වුවද තවනත් පුද්ගලයන්හට අයත් ඉඩේවල  ේතස්වරු වොර් ො ලබො 

ගැනීම තපොදු කටයුත් කට දොයක වන්තන් තකතස්වද යන්න අපැහැදිලිය. එබැවින් එම 

ත ොරතුරු ලබො දීම 2016 අංක 12 දරණ දැන ගැනීතේ පනතත් II තකොටතස්ව 5(1) (2) (අ) 

උප වගන්ති විධි විධොනයන්ට යටත්ව ප්රතිේතෂ්ප කරන බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් 

අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.11.13 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.12.31 දිනැතිව ප්රතිචොර 

දේවමින් පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ පන  අනුව තවනත් නීතියකින් එතස්ව 

ඡොයොරුප ලබො ගැනීමට අවසර දීමට අවසර දී තනොමැ .එබැවින් එතලස ඡොයොරුප ලබො 

ගැනීමට අවසර දීමට අපහසු බවයි. තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් 

තනොවූ තහයින් 2019.01.07 දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2019.06.24 පොර්ශව තදකම පැමිණියහ. අභියොචක ඉල්ලො සිටි ඔහුතේ ඉඩමට යොබඳ 

ඉඩේවල  ේතස්වරු වොර් ො සහ තවන අදොළ තල්ඛනය. එම සමහර තල්ඛන අපහරණය 

කර ඇති බව තපොදු අධිකොරිය පවසො ඇ .ඉල්ීතේ සමහර ගැටළු නිරොකරණය කර 

ගැනීතමන් පසු අදොළ ඉඩේ නිශ්චචි ව සඳහන් කරන ලදී. ඒ අනුව මොසයේ ඇතුළ  

අදොළ වොර් ො ලබො දීමටත්, ඒ බව තකොමිසම දැනුවත් කිරීමටත් නිතයෝග කරන ලදී. 

නිකයෝගය: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

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

වගන්තිය ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්ලුේ 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. 
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