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ඩී.ජේ.බී. ද සිල්වා එ. නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්ාංශය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1223 /2019 (2019.07.30 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.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ජකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ජකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ජකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ඩී.තේ.බී. ද සිල්වො 

ජ ාතිසි ලත් පාර්ශවය             - නේකළ නිලධොරී, නිවොස ඉදිකිරීේ හො සංසවකෘතික කටයුතු අමො ෙොංශය 

 

ජපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඩී.තේ.බී. ද සිල්වො  

තපොදු අධිකොරිය  - තේ.එච්.ජී.පී. සොගරිකො, සංවර්ධන නිලධොරී 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.12.19 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයේ තනොමැ  

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.12.20 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.12.31 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.02.08 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2018.12.19 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 

තරවෂවඨොධිකරණ නඩු අංක SC/SPA/4/2016 (CA 214/09) නඩුව පිළිබඳව ගරු නීතිපති තදපොර් තේන්තුව 

විසින් යොතික නිවොස තකොමසොරිසව තව  යවන ලද ලිපිවල පිටපත් 2016.01.01 දින සිට අද දේවො.  

 
ත ොරතුරු නිලධරයො නියමි  කොල සීමොව තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක 

2018.12.20 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයේ තයොමුකරන ලදි. 2018.12.31 දිනැතිව නේකළ 
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නිලධොරියො ප්රතිචොර දේවමින් සඳහන් කර සිටින ලද්තද් නීතිපති තදපොර් තේන්තුව විසින් තමම කොර්යොලය 

තව  එවො ඇති ලිපි අභෙන් ර තල්ඛණ බැවින් එම ලිපිවල පිටපත් ලබො දිය තනොහැකි බවයි. තමම 

ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2019.02.08 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයේ 

තයොමුකරන ලදි.      

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාජේ දී උද්ගත් වූ කාරණා:  
 

අභියොචනො විභොගය සඳහො ජදපාර්ශ්වයම පැමිණ ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කර සිටී. 

SC/SPA/4/2016 (CA 214/09) දරණ නඩුවට යොතික නිවොස තකොමසොරිසව තවනුතවන් තපනී සිටින්තන් 

ගරු නීතිපතිතුමො වන අ ර එකී නඩුතේ තපත්සේකොර-වග උත් රකරු වන්තන් අභියොචක බවයි. ඒ අනුව 

ගරු තරවෂවඨොධිකරණතේ අංක SC/SPA/4/2016 (CA 214/09) දරණ නඩුවට අදොළව නීතිපති 

තදපොර් තේන්තුව විසින් යොතික නිවොස තකොමසොරිසව තව  එවන ලද උපතදසව සහ විමසීේ සි  ලිපිවල 

පිටපත් ත ොරතුරු පනතත් 5(1)(2)(ඊ) වගන්තිය ප්රකොරව ලබොදිය තනොහැකි බවයි. ඒ බව 2019.02.06 

දිනැති ලිපිතයන්ද අභියොචකට දන්වො ඇති බවත් සඳහන් කරන ලදි.  

නිජයෝගය: 

5(1)(2)(ඊ) වගන්තිය පහ  පරිදි තේ:  

ඔවුන්තේ තසවවො සැපයීතේදී නීතිපතිවරයො තහෝ නීතිපතිවරයොට සහොය දේවන යේ නිලධරතයකු 

සහ තපොදු අධිකොරීන් අ ර පවතින යේ සන්නිතේදනයේ ඇතුළුව, යේ ලිඛි  නීතියේ යටතත් 

තහළිදරේ කිරීම සඳහො අවසර දී තනොමැති වූ, වෘත්තිකයන් සහ එම වෘත්තිකයන් විසින් තසවවො 
සපයනු ලබන යේ තපොදු අධිකොරියේ අ ර පවතින යේ සන්නිතේදනයක සංයුේ  වන්නො වූ 

ත ොරතුරේ වන අවසවථොවකදී තේ පන  යටතත් ඒ ත ොරතුරුවලට ප්රතේශ ීම ප්රතිේතෂවප කළ 

හැකිය. 

අදොළ ත ොරතුර පනතත් 5(1)(2)(ඊ) වගන්තියට අයත්වන්නේ බව නිරීේෂණය කරනු ලැතේ. ඒ අනුව 

2019.02.06 දිනැතිව නේකළ නිලධොරී විසින් පනතත් 5(1)(2)(ඊ) වගන්තිය යටතත් අදොළ ත ොරතුරු ලබො 

දීම ප්රතිේතෂවප කිරීතේ තීරණය සවිර කරනු ලැතේ. 

 

ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

 

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.  

***** 


