
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඇස්.ඒ.ජේ. රාජපක්ෂ එ. ජ ාවිජන සංවර්ධන දිස්ීක් කාර්යාලය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/135/2018 (2019.01.07) 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 

ජකාමිෂන් සභා සමාජික:තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

ජකාමිෂන් සභා සමාජික:විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අධයක්ෂ -ජනරාල්:   පියතිස්වස රණසිංහ  

 

අභියාචක   - ඇස්ව.ඒ.තේ. රොයපක්ෂ 

ජනාතිසි ලත් පාර්ශවය-    එේ,එල්.එන්.සඳමොලි මිය, තගොවියන සංවර්ධන සහකොර                  

     තකොමසොරිස්ව, තගොවියන සංවර්ධන දිස්වීක් කොර්යොලය   

 

ජපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ නැ . 

තපොදු අධිකොරිය - තේ.එච්.කස්වතුරිආරච්චි - ත ොරතුරු නිලධොරි 

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2017.12.16 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2017.12.22 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2017.12.30 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.01.05 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.01.10 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින්   2017.12.16 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

1. අංක ගේ/07/අනවසර/මල්වතුිරිපිටිය/2017-02 පරීක්ෂණය පැවැත්ූ 2017.12.13 දින 

අභියොචකත් ඇතුළුව තපත්සේකරුවන් විසින් සහභොගී ීම සනොථ කරන නේ සහ 

අත්සන් තල්ඛනතේ ඡොයො පිටප ක් සහ නිලධොරින් වශතයන් සහභොගී ූ  නිලධොරීන්තේ 

නොම තල්ඛනය  

2. ඉහ  පරීක්ෂණ වොර් ොතේ සහතික පිටප ක් 

3. එදින ඉදිරිපස කොමරතේ තස්වවතේ නිර ව සිටි මහ ො පුර්ණ ක ොබහ පටිග  කළ බව 

අභියොචකහට දන්වන ලදී. එම මහ ොතේ නම සහ  නතුරත් එම පටිග  කරන  ලද 

හඬ පටතේ හඬ පිටප ක් 

4. තපත්සතේ විස්ව ර අභියොචකහට ලැබුතේ 2017.12.14 දිනය. තමම ලිපිය ලියොපදිංචි 

අංක 1488 දරණ ලියොපදිංචි  ැපෑල කුවි ොන්සිතේ ඡොයො පිටප ක් 

5. එම ගේ/සං/ත ොරතුරු පන /18 දරණ ත ොරතුරු ලිපිය සැකසූ දිනය 2017.12.08 දින 

වශතයන් සඳහන් වන අ ර පරීක්ෂණය පැවැත්ූ 2017.12.13 දින තහෝ ඊට තපර 

අභියොචකහට එීමට ප්රමොද ීමට තේතුව සඳහන් කිරීමට කැමති නේ එම තේතුව 

(2017.12.08 දින තටලිත ෝනතයන් තේ සේබන්ධව විමසූ විට ලිපිය සකස්ව කරන බවත් 

එය 2017.12.11 දින ලැබීමට  ැපැල් කරන බවත් පිළිතුරු දුන් නිලධොරිනිය පැවසීය. 

 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.12.22 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ පනතත් 5 වන උප 

වගන්තිතේ විධිවිධොන අනුව , 2017.12.13 දින 

ගේ/07/අනවසර/මල්වතුිරිපිටිය/2017/02පරීක්ෂණ තගොනුවට අදොලව කැඳවන ලද 

පරීක්ෂණතේදී පැමිණිලි පොර්ශවතයන් මූලික කරුණු විමසීතේදී ඉල්ුේකොර එස්ව.තේ.තේ. 

රොයපක්ෂ වන අභියොචක විසින් සිදු කරන ලද බොධො සේබන්ධව ගේපහ  තපොලිස්ව ස්වථොනයට 

CIB 03 51/76 යටතත් තගොවියන සංවර්ධන සහකොර තකොමසොරිස්ව, ගේපහ විසින් පැමිණිලි කර 

ඇ . ඒ අනුව ගේපහ තපොලිස්ව ස්වථොනය විසින් අංක 2386/17 යටතත් ගේපහ මතේස්වරොත් 

අධිකරණතේ නඩුවක් පවරො පවත්වොතගන යොම නිසො  ත ොරතුරු ඉල්ීම ප්රතික්තෂ්ප කරන 

බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2017.12.30 දිනැතිව නේකළ 

නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.01.05 දිනැතිව 

ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ පනතත් 5 (1) (ඒ) 

උපවගන්තිය අනුව ත ොරතුරු ඉල්ීමට ත ොරතුරු ලබො දීමට තනොහැකි බවයි. තමම 

තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොූ තහයින් 2018.01.10 දිනැතිව අභියොචක විසින් 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාජේදී උද් තවූ කාරණා: 

තමම අභියොචනයට දින දී කැඳීේ කර ඇ ත් එක් දිනක තපොදු අධිකොරිය නැ .නැව  දිනක 

අභියොචකට පැමිණිය තනොහැකි බව දන්වො ඇ . ඒ අ ර ත ොරතුරුවලින් තකොටසක් ලැබී ඇති 

බව අභියොචක දන්වො ඇ . අවසොන දිනය ූ 2019.01.07 වැනි දින ප්රොතද්ශීය කෘෂි සංවර්ධන 

නිලධොරිනිය පැමිණ ත ොරතුරුවල ඉතිරි තකොටස යැූ බව දන්වො සිටියොය. අභියොචක ආපසු 

දැනුේ තදනු ලැබීමට යටත්ව තගොනුතේ කටයුතු අවසන් කරනු ඇ . 

 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

නිජයෝ ය: 

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

ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සතුව පවතින 

තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්ීමට අදොළ 

ත ොරතුරු ලබො දී ඇති 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. 

 

............................................................. 

මින්ද ගේමේපිල - සභොපති  

 

.............................................................. 

එස්ව. ජී. පුංචිතේවො- තකොමිෂන් සභො සොමොජික 

 

............................................................. 

තරෝිනී වල්ගම - තකොමිෂන් සභො සොමොජිකො 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


