ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය

කේ.යු. පු්පකුමාර එ. ්රීංකා
ව මානල හිමිකම් කකොමින් වභාල
RTIC Appeal (පුද්ගලික ලතයන් විභාග කිරීම)/ 170 /2018 (2018.08.14 දින ඳැලති විධිමත් තකොමින්
වභා රැව්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුල අනුම කරන ද නිතයෝගය).
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රල
කාරල කරන
ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා
අභියාචන කාර්ය්යලඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳලත්ලාතගන යනු බන කාර්ය්ය ඳටිඳාටිය.
වභාපති:
කකොමින් වභා වමාජික:
කකොමින් වභා වමාජික:
කකොමින් වභා වමාජික:
කකොමින් වභා වමාජික:

මහින්ද ගේමේපි
ජ්තය්ඨ නීතීඥ කිාලි පින්තටෝ ජයලර්ධන
ජ්තය්ඨ නීතීඥ එව්. ජී. පුංචිතශේලා
ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර
න්
විනිසුරු තරෝහිණි ලල්ගම

අධ්ය
ේ-ජනරාල්:

පියතිව්ව රණසිංශ

අභියාචක
තනොතිසි ත් ඳාර්ලය

- තේ.යු. පු්ඳකුමාර
- වභාඳති, ්රී ංකා මානල හිමිකේ තකොමින් වභාල

කපනීසිටීම
අභියාචක
තඳොදු අධිකාරිය

-

තේ.යු. පු්ඳකුමාර
ඩබ්ලිව්.ඒ.යු.එව්. විතජ්සරිය, ත ොරතුරු නිධාරී, ්රීංකා මානල හිමිකේ
තකොමින් වභාල
තේ.තේ. විල්ලරාජන්, ත ොරතුරු නිධාරී , ්රීංකා
,
මානල හිමිකේ
තකොමින් වභාල

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය

2017.10.16

ත ොරතුරු නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය

පිළිතුරේ තනොමැ

නේ ක නිෂධාරියා තල අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය

2017.12.21

නේ ක නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය

පිළිතුරේ තනොමැ

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින්
වභාල තල අභියාචනය තයොමුකෂ දිනය

2018.01.23

අභියාචනයට පසුබිම්ව කරුණු:
අභියාචක විසින් 2017.10.16 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳශ ත ොරතුරු ඉල්ා සිටින දි.

්රීංකා
ාා මානල හිමිකම් කකොමින් වභාල විසින් 2015.05.18 දින බාරකෙන ඇති 1631/15/1-23 දරන
කම් ලනවිට අවුරුදු කදකශමාරකට ආවන්න කායේ ෙත වී ඇත්ත විවදුමේ දී කනොමැති පැමිණිල්
වම්බන්ධල,
1

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය

1. කමම පැමිණිල්කල් කටයුතු අලවන් වී ඇත්නම් එහි ප්රා
තිපය/නිෙමනය/නිර්කේය
2. කමම පැමිණිල්කල් කටයුතු කමකතේ අලවන් වී නත්නම් එයට තුඩුදී ඇති කශේතුල
ත ොරතුරු නිධාරියා ඳන ප්තර
කාරල නියමි කාය තුෂ , පිළිතුරු වැඳයීමට අතඳොතශොවත් වූ බැවින්
අභියාචක 2018.12.21 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා තල අභියාචන යේ තයොමු කරන දී . නේකෂ
නිධාරයාද ඳන ප්ර1
කාරල නියමි කාය තුෂ ප්ර තිචාර දැේවීමට අතඳොතශොවත් වූ බැවින් අභියාචක
23/01/2018 දිනැතිල තකොමින් වභාල තල අභියාචනයේ තයොමු කරන දී.
අභියාචනය වකා බන අලව්ථාකේදී උේෙතව කාරණා:
තඳොදු අධිකාරිතයන් විමසීතමන් අනතුරුල , 2018.01.24 දිනැති ලිපිතයන් තඳොදු අධිකාරිය අභියාචක තල
දන්ලන ද්තද්
"ඔබ විසින් ඉල්ා ඇති තල්ඛන 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකේ ඳන
යටතත් ඉල්ලීමට අල්යි තනොලන අ ර ඔබ ඳැමිණිලිකරු ලතයන් බාග ශැකි ත ොරතුරේ තව්.

ඒ අනුල අධ්තයො
ේක (ඳරීේණ ශා විමර්න ) තල තයොමුලන තව කාරුණිකල දන්ලා සිටිමි .
තකතවේ වූලද විමර්න තගොනුලට අදා අලවන් ලාර් ාල වකසීමට නියමි ල ඇ ."
නිකයෝෙය:
2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) ලගන්තිය ඳරිදි තඳොදු
අධිකාරියක වන් කතය්,භාරතය් තශෝ ඳානතය් ඇති ත ොරතුරේ වශා ප්රි
තව්වීමට පුරලැසියන්ට
අයිතියේ ඇ .
ඳනතත් 3(1) ලගන්තිය ඳශ ඳරිදි තව්:
3(1) තේ ඳනතත් 5 ලන ලගන්තිතය් විධිවිධානලට යටත්ල, තඳොදු අධිකාරියක වන් කතය්,භාරතය් තශෝ

ඳානතය් ඇති ත ොරතුරුලට ප්රශ
තව්වීතේ අයිතිලාසිකම වෑම පුරලැසිතයකුටම තිබිය යුතුය.

තමය ව්යඇලව්ථාපි අයිතිලාසිකමේ ලන අ ර එම ත ොරතුරු බාගැනීමට අභියාචකට විකල්ඳ
ේර
මතව්දයන් ඳලතින බලට දේලමින් ඳැශැර ශැරිය තනොශැකිය.
එතවේම, තකොමින් වභාලට තඳනී යන්තන් අදාෂ විමර්ණය සිදු වී ඇති බලත් අලවන් ලාර් ාල වකව්
කිරීමට ඳලතින බලත්ය.
ඒ අනුල, විමර්නතය් ත්ලය ශා තඳොදු අධිකාරිය විසින් අදාෂ කාය ලනවිට අලවන් ලාර් ාල වකව්කර
තිබීම විමසීම අත්යාම
ල්ය කරුණකි. ඉශ වශන් ත්ලයන් අනුල , ත ොරතුරු දැනගැනීතේ ඳන යටතත්
ඉල්ලුේකරන ද ත ොරතුරු බ දීමට තඳොදු අධිකාරියට නියම කරනු ැතබ්.
තේ අනුල මීට අදාෂ ලැඩිදුර පියලරයන් ගැනීම වේබන්ධතයන් අභියාචනය 2018.10.16 දිනට කල් බනු
ැතබ්.
අභියාචනය තමතව කල් බන දි.
*****
RTIC Appeal (පුේෙලික ලකයන් විභාෙ කිරීම)/ 170 /2018 (කමම අභියාචන විභාෙය 2018.10.16 දින
පැලති කකොමින් වභා රැව්වීකම් කකොටවේ කව පලත්ලන දි.).
වභාපති:
කකොමින් වභා වමාජික:
කකොමින් වභා වමාජික:
කකොමින් වභා වමාජික:

මහින්ද ගේමේපි
ජ්තය්ඨ නීතීඥ කිාලි පින්තටෝ ජයලර්ධන
ජ්තය්ඨ නීතීඥ එව්. ජී. පුංචිතශේලා
ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රච
න්
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය

කකොමින් වභා වමාජික:

විනිසුරු තරෝහිණි ලල්ගම

අධ්ය
ේ-ජනරාල්:

පියතිව්ව රණසිංශ

අභියාචක
කනොතිසි ත් පාර්ලය

-

කපනීසිටීම
අභියාචක
තඳොදු අධිකාරිය

-

තේ.යු. පු්ඳකුමාර
වභාඳති, ්රී ංකා මානල හිමිකේ තකොමින් වභාල

තේ.යු. පු්ඳකුමාර
ඩබ්ලිව්.ඒ.යු.එව්. විතජ්සරිය, ත ොරතුරු නිධාරී, ්රීංකා මානල හිමිකේ
තකොමින් වභාල

අභියාචනය වකා බන අලව්ථාකේදී උේෙතව කාරණා:
තඳොදු අධිකාරිය විසින් කරුණු ඉදිරිඳත් කර සිටිතය් අදාෂ විමර්නතය් නිර්තද් තකටුේඳත් කර තිතබන
බලත් එය තකොමවාරිලරුන්තේ අත්වන් බාගැනීතමන් අනතුරුල නිකුත් කිරීමට ශැකි බලයි.
නිකයෝෙය:
ඒ අනුල ඳශ දැේතලන තකොන්තද්සිලට යටත්ල තකොමින් වභාල විසින් තඳොදු අධිකාරියට තමතවේ
නිතයෝග කර සිටී.
ත ොරතුරු ඉල්ලීමට අදාෂ විව් ර වති 3ේ ඇතුෂ අභියාචකට බාදිය යුතු බලත්, මාවයක කායේ තුෂ
තඳොදු අධිකාරිතයන් අදාෂ වි ව් ර බා තනොදුන්තන් නේ ඒ පිළිබල අභියාචක විසින් ත ොරතුරු
දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලට දැනුේදිය යුතු බලයි.
ඉශ තකොන්තද්සිලට යටත්ල අභියාචනය අලවන් කරනු ැතබ්.
තකොමින් වභා රීතින්හි , රීති අංක 27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය , ගැවට් අංක 2004/66,
2017.02.03) ප්රභ
කාරල තමම නිතයෝගය තදඳාර්ලය තල වන්නිතව්දනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු.
.............................................................
මහින්ද ගේමේපි - වභාඳති
.............................................................
කිාලි පින්තටෝ-ජයලර්ධන - තකොමින් වභා වාමාජිකා
..............................................................
එව්. ජී. පුංචිතශේලා - තකොමින් වභා වාමාජික
..............................................................
තවල්වි තිරුචන්ද්ර.
න් - තකොමින් වභා වාමාජිකා
.............................................................
තරෝහිනී ලල්ගම - තකොමින් වභා වාමාජිකා
*****
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