
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

එස්. බී. ආර්. එන්. ඒ. හ ්රත් ඒ ශ්රී ලංකා විභාග හෙපාර්තහේන්ුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශහෙන් විභාග කිරීම)/ 1333/19 (2019.06.18 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් 
සභො රැසවීකේ දී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 
2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව 
 රන ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි 

(ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්යය 
පටිපොටිය.  

 

හකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

හකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

හකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

අභිොචක   -     එසව. බී. ආර්. එන්. ඒ. කහවරත් 

කනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    විභොග ක ොමසොරිසව යනරොල්  

 

හපනීසිටීම   
අභියොච    - එසව. බී. ආර්. එන්. ඒ. කහවරත් 
කපොදු අධි ොරිය  - එච් කේ එේ සී ඒ යයසුන්දර  

  පී එේ හීනටිගල  

 

කතොරතුරු ඉල්ීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 

2019.02.26 

කතොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

නේ  ළ නිලධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  

2019/03/18 

 

නේ  ළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව කවත 
අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2019/03/29 

 

අභිොචනෙට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 
අභියොච  විසින් 2019.02.26 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහත කතොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

රොයෙ  ළමණො රණ සහ ොර කසවවකේ නිලධොරීන් අධි කරවණියට බඳවො ගැනීකේ - සීමිත තරග විභොගය ප්රතිඵල 
සටහන -2017 (2018 
 
කතොරතුරු නිලධොරියො පනත ප්ර ොරව, නියමිත  ොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් 
අභියොච  විසින් 2019/03/18 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. 
නේ ළ නිලධොරයොද ප්රතිචොර දැක්ීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් අභියොච  විසින් 2019/03/29 නැතිව 
ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී.    

 

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථාහේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 
RTIC Appeal 1332/2019 සමග විභොගය පැවැත්විණි. ඉල්ලො ඇති කතොරතුරු එ ම කතොරතුරු විය. ඒ 

අනුව; 
කපොදු අධි ොරිය කවනුකවන්  රණු  දක්වමින් පවසො සිටිකේ ඉල්ලො ඇති කතොරතුරු එනේ විභොග ප්රතිඵල 
අදොළ ආයතනය එනේ රොයෙ කසවවො ක ොමිෂන් සභොව කවත ලබො දී කනොමැති බැවින් එම කතොරතුරු 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

නිකුත් කිරීමට කනොහැකිවූ බවයි. නමුත් අභියොචනය අවසවථොව වන විට ඉල්ලො ඇති කතොරතුරු 
2019.06.03 දිනැතිව කවබ් අඩවිකයි පල ක ොට ඇති බව පවසො සිටින ලදී. අභියොච  ද කමම කතොරතුරු 
ලැබුණු බවට පවසො සිටියද එම ප්රතිඵල වලින් සැහීම ට පත් කනොවන බවට පවසො සිටින ලදී. තවද 
කපොදු අධි ොරිය පනත ප්ර ොරව නියමිත  ොලයන් තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අකපොකහොසත් වූ බවත් 
ක ොමිෂන් සභොකවි අවධොනයට ලක්  රන ලදී. ඒ අනුව පනකත් 24 (3), 25 (1), 31 (2), 31 (3) වගන්ති 
උල්ලංඝණය  ර ඇති බව ද පවසො සිටින ලදී. තවද අභියොච  පවසො සිටිකේ පනකත් 39 (1) (අ) 
වගන්තිය ප්ර ොරව වරදක් වන කතොරතුරු සැපයීම සිතොමතොම අවිර කිරීම කපොදු අධි ොරිය විසින් සිදු 
 ළ බවයි.  
කපොදු අධි ොරිය පවසො සිටිකේ සුළු ප්රමොද ීමක් සිදු ව තිබුනද කතොරතුරු නිලධරයො 2019.03.12 මල් 
ප්රතිචොරයක්ද 2019.05.22 දිනැතිව දීර්ඝව ද ප්රතිචොර ද වො ඇති බවයි. 

 
නිකයෝගය: 

 
කපොදු අධි ොරිකයි කතොරතුරු නිලධරයො පනත ප්ර ොරව නියමිත  ොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 
අකපොකහොසත් ී ඇති බව කපනී ගියද එය සිතොමතො කතොරතුරු අවිර කිරීමක් බව තහවුරු ී කනොමැත. 
තවද කතොරතුරු ඉල්ීමට අදොළ කතොරතුරු කේ වන විට කවබ් අඩවිකේ පල  ර ඇති බව තහවුරු වන 
බැවින් අභියොචනය අවසන්  රනු ලැකබ්. 

 
ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අං  2004/66, 
2017.02.03)  ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ශවය කවත සන්නිකේදනය  රනු ලැකබ්. 

 
***** 
 
 


