
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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ලියන ගමගේ ඥානදාස එ ප්රාගේශීය සංවර්ධන බ ංකුව (ප්රධාන කාර්යාලය) 
 

RTIC Appeal (ගේඛනගත කාර්යපටිපාටිය) 216/2017 (2018.02.08 දින ප වති ගකාමිෂන් සභා රැසවීගේදී විභාග 

කිරීගමන් අනතුරුව 2018.02.23 දින ප වති විධිමත් ගකාමිෂන් සභා රැසවීගේදී අනුමත කරන ලද නිගයෝගය)  
 
2016 අංක 12 දරණ ගතාරතුරු ද නග නීගේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනගත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද 

නිගයෝගය සහ 2017 ගතාරතුරු ද නග නීගේ අයිතිවාසිකම  පිළිබඳ ගකාමිෂන් සභා රීතින්ි (ගාසවතු සහ අභියාචන 

කාර්යපටිපාටිය), රීති අංක 28 යටගත් පවතවාගගන යනු ලබන කාර්ය පටිපාටිය. 
 
සභාපති     -  මහින්ද ගේමේපිල මහ ො 

ගකාමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ එස්. ජී. පුංචිතහ්වො මහ ො 

ගකාමිෂන් සභා සාමාජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්ර මිය 

අධයක්ෂ-ජනරාේ  - පියතිස්ස රණසිුංහ මහ ො 
 

අභියාචක   - ලියන ගමතේ ඥොනදොස මහ ො 
ගනාතීසිලත් පාර්ශවය  - ටී ඒ ආරියපොල, සොමොනෙධිකොරී, ප්රොතේශීය සුංවර්ධන බැුංකුව 
 
ගතාරතුරු ඉේීම ගගානු කරන ලද දිනය: 2017.08.03 

 

ගතාරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:   2017.08.25 
 

නේකළ නිලධාරියා ගවත අභියාචනය ගයාමු කළ දිනය: 2017.08.30 

නේකළ නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:  - 

RTIC ගකාමිෂන් සභාව ගවත අභියාචනය ගයාමු කළ දිනය:  2017.09.22 
 

 

  
අභියාචනයට පසුබිේූ කරුණු: 

අභියොචක 2017.08.03 දිනැති ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

1. සහකොර සොමොනෙධිකොරී තරණ්ියට අයදුේ තකොට මො හො  රඟ කල අතනකුත් නිලධොරීන්තේ නම, අධෙොපන 
හො වෘත්තීය සුදුසුකේ සඳහො ලබො ගත් ලකුණු, තස්වො කොලය තවනුතවන් ලබොතදන ලද ලකුණු, කොර්ය 
සොධනය සඳහො ලබො තදන ලද ලකුණු හො සේුඛ පරීක්ෂණ සඳහො ලබො තදන ලද ලකුණු.  

2. සේුඛ පරීක්ෂණ සඳහො පළු දින හො තදවන දින සහභොගිවූ සේුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලතේ නොම තල්වඛනය  
3. සහකොර සොමොනෙොධිකොරී තරණ්ියට බඳවො ගැනීමට 2016/78 හො 2016/78-1 චක්රතල්වඛයට අනුව උසස් වීේ 

ලබොදීමට අනුමැතිය ලබො තදන අධෙක්ෂක මණ්ඩල වොර් ොතේ පිටප   
4. සේුඛ පරීක්ෂණතයන් ත ෝරොගත් අය පත් කිරීම සඳහො අධෙක්ෂක මණ්ඩලය ිසින් අනුමැතිය ලබො තදන 

ලද අධෙක්ෂක මණ්ඩල පත්රිකොතේ පිටප    
 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.08.25 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් ත ොරතුරු ප්රතික්තෂප් කර ඇ . එතස් ප්රතික්තෂප් 

කිරීමට තහ්තු තලස දක්වො ඇත්තත් තමම ත ොරතුරු අදොළ වන පේගලයින්තේ කැමැත්  තනොමැතිව ත ොරතුරු 

ලබොදිය තනොහැකි බවත් තමම ත ොරතුරු තස්වකයො හො තස්වොතයෝයකයො අ ර පවතින ත ොරතුරු බැින් ලබො දිය 

තනොහැකි බවත්ය. එම පිළිතුතරන් සැහීමකට පත් තනොවූ අභියොචක 2017.06.20 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො 

/නිලධොරිනිය තව  අභියොචනයක් තයොු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරියො දින 21 ක් ඇතුල  ප්රතිචොර දැක්වීමට 

අසමත්වූ තහයින්, අභියොචක 2017.08.25 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොුකර ඇ .  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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අභියාචනය විභාග කිරීගේ අවසවථාගේදී උේගතූ කාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය 2018.02.06 දිනැතිව තකොමිෂන් සභතේ තනොතීසි වලට ප්රතිචොර දක්ිමින් පවසො සිටින්තන් 
අභියොචක සමොනෙොධිකරී  නතුර සඳහො අයදුේ කර ඇති අ ර එම උසස්වීම තනොලැබීම තහ්තුතවන් උසස්වීම සඳහො 
තපනී සිටි සියලු තදන ිසින් ලබොගත් ුළු ලකුණු ිස් ර ලබො තදන තලස ඉල්වලො සිටි බවයි.  වද තපොදු අධිකොරිය 
පනතත් 5 වගන්තිය යටතත් පේගලික ත ොරතුරු වලට අදොළ වන ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් ත ොරතුරු තහළිදරේ 
කළ හැකි වන්තන් යේ තපොදු කටයුත් ක් තහෝ එම ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීතේ ිශොල වශතයන් මහයන සුභසිේධිය 
ිසින් සොධොරණීකරණය කරන්තන් නේ තහෝ අදොළ  ැනැත් ො එම තහළිදරේ කිරීම සඳහො ලිඛි ව කැමැත්  ලබොදී 
ඇත්නේ පමණක් බවත් සඳහන් තකොට සිටියි.  වද 2017.02.03 දිනැති 2004/66 අුංක දරණ අතිිතශෂ් ගැසට් 

පත්රතේ නිතයෝග අුංක 20 (IV) යටතත් ප්රගොමීව තහළිදරේ කළ යුත්තත් තීරණ හො ක රියොකොරකේ වන්තන්  

'ිතශ්ෂතයන්ම තපොදු යන ොවට බලපොන තස් ගත් ක රියොමොර්ග' හො එම තීරණවලට පදනේ කරගත් 'දත්   හො 

ලියිලි' බවද සඳහන් තකොට ඇ . තපොදු අධිකොරිය උසස්වීේ වලදී අයදුේකරුවන් තව  ලකුණු ලබොතදන ආකොරය 
සඳහන් 2016.08.15 දිනැති අුංක 2016/78 දරණ චක්රතල්වඛයද අුණො එවො ඇ .  
 

නිගයෝගය: 
  
ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු සහ තපොදු අධිකොරිතයහි ලිඛි  කරුණු කියොපෑේ සලකො බැීතමන් අනතුරුව පැහැදිලි 

වන්තන් ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු පනතත් 5 (1) (අ) වගන්තිය ප්රකොරව තපෞේගලික ත ොරතුරු තනොවන බවය.  වද 
ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු ලබො දීමට පන  යටතත් කිසිදු අවහිරයක් තනොමැති බව තපනී යයි. ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු 

නිතයෝගය ලැබී සති තදකක් තුළ අභියොචක තව , ලබො දීමට තමයින් නිතයෝග කර සිටිු. 
අභියොචනය තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
***** 

RTIC Appeal (පේගලික වශතයන් ිභොගකිරීම)/216/2017. තමම අභියොචනො ිභොගය 2018.10.23 දින පැවති 
තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේ තකොටසක් තලස පවත්වන ලදි. 
 

සභාපති                 -  මහින්ද ගේමේපිල  

ගකාමිෂන් සභා සාමාජික        - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ කිෂොී පින්තටෝ යයවර්ධන  

ගකාමිෂන් සභා සාමාජික   - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ එස්. ජී. පුංචිතහ්වො  

ගකාමිෂන් සභා සාමාජක                - ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  

ගකාමිෂන් සභා සාමාජික   - ිනිසුරු තරෝහිනී වල්වගම 

 

අධයක්ෂ-ජනරාේ  - පියතිස්ස රණසිුංහ 

 

අභියාචක   -        ලියන ගමතේ ඥොනදොස 

ගනාතීසිලත්පාර්ශවය                -        සොමොනෙොධිකොරි, ප්රොතේශීය සුංවර්ධන බැුංකුව (ප්රධොන කොර්යොලය) 

 

ගපනීසිටීම 

අභියොචක   - ලියන ගමතේ ඥොනදොස  

තපොදු අධිකොරිය               -          යගත් කරුණොතිලක, 
එන්.ඒ.ඩී.පී. ගුණතස්කර, කළමණොකරු 
ගයො රණසිුංහ, සහකොර කළමණොකර - නීති  

 
 

අභියාචනය විභාගකරන අවසවථාගේදී උේගත ූ කරුණු 
 
සේුඛ පරීක්ෂණතේදී ලබොතදනු ලබන ලකුණු 40 කුමන නිර්ණොයක යටතත් ලබො තදන්තන්ද යන්න නිශ්චි වම 
දැක්ිය යුතු බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරයි. එතස්ම සේුඛ පරීක්ෂණතේ සිටි පරීක්ෂණ මණ්ඩලතේ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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ත ොරතුරු ලබො ගැනීම අ ෙවශෙ බවට අභියොචක  ර්ක කර සිටින්තන් අදොළ සේුඛ පරීක්ෂණය පැවැත්වූ දිනයන් 
තදතකහිදී පරීක්ෂණ මණ්ඩලතේ සුංයුතිය පිළිබඳව ිධිමත්භොවයක් තනොපැවතීම ම   මන් හට බලවත් 
අසොධොරණයක් ඉන් සිදුව ඇති බවයි.  
 
තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කරන්තන් අදොළ ත ොරතුරු ලබොදීම සේබන්ධතයන් අධෙක්ෂ මණ්ඩලතේ හො නීතිපතිතේ 
උපතදස් ලබො ගැනීමට කටයුතු කර තිතබන බවත් එම උපතදස් ලබො ගැනීතමන් පසු තීරණයක් ගනු ලබන බවත් 
සඳහන් කරයි. 
 

නිගයෝගය  

 
ඕ.ඩේලිේ.තක්. ඥොනදොස එ. ලුංකො බැුංකුව RTI Appeal (131/2017) හි තීරණය වූ පරිදි අදොළ සේුඛ පරීක්ෂණය 
පිළිබඳ ත ොරතුරු ලබො දීමට අදොළ තපොදු අධිකොරිය බැඳී සිටින බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණ කරන අ ර සේුඛ 
පරීක්ෂණයට සහභොගී වූ අතනක් පේගලයන්තේ ලකුණු ලබොදීම අර්ුධකොරීබව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය 
කරයි.  
 
තේ අනුව මීට අදොළ වැඩිදුර පියවර ගැනීම සේබන්ධතයන් අභියොචනය 2018.11.27 දින ප.ව. 1.30ට කල්ව  බනු 
ලැතේ. 
 
අභියොචනය තමතලස කල්ව බනු ලැතේ. 
 
***** 
RTIC Appeal (පේගලික වශතයන් ිභොගකිරීම)/216/2017. තමම අභියොචනො ිභොගය 2018.11.27 දින පැවති 
තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේ තකොටසක් තලස පවත්වන ලදි. 
 

සභාපති                 -  මහින්ද ගේමේපිල  

ගකාමිෂන් සභා සාමාජික        - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ කිෂොී පින්තටෝ යයවර්ධන  

ගකාමිෂන් සභා සාමාජික   - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ එස්. ජී. පුංචිතහ්වො  

ගකාමිෂන් සභා සාමාජක                - ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  

 

 

අධයක්ෂ-ජනරාේ  - පියතිස්ස රණසිුංහ 

 

අභියාචක   -        ලියන ගමතේ ඥොනදොස 

ගනාතීසිලත්පාර්ශවය                -        සොමොනෙොධිකොරි, ප්රොතේශීය සුංවර්ධන බැුංකුව (ප්රධොන කොර්යොලය) 

 

ගපනීසිටීම 

අභියොචක   - ලියන ගමතේ ඥොනදොස  

තපොදු අධිකොරිය               -          ටී.ඒ. ආරියපොල, ප්රධොන ිධොයක නිළධොරී 
තිලොනි රොයපක්ෂ, වැඩබලන ප්රධොන නීති නිළධොරී 
එන්.ඒ.ඩී.පී. ගුණතස්කර, කළමණොකරු  

 
 
අභියාචනය විභාගකරන අවසවථාගේදී උේගත ූ කරුණු 
 
තමහිදී වග උත් රකොර පොර්ශ්වය සඳහන් කතළ් 137/2017 නිතයෝගය අදොළ සන්දර්භයට පමණක් සීමො වන අ ර 
එය පසුව ඇතිවන අභියොචනොවන්හිදී පූර්වොදර්ශයක් තලස භොි  තනොකළ යුතු බවට වන සඳහනක් ඇති බවයි. එම 
කරුණු දැක්වීම නිවැරදි බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරයි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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අභියොචක සඳහන් කරනුතේ අදොළ ත ොරතුරු  මන් ලබො ගන්තන් ඊට අදොළ නීතිමය කටයුතු සඳහො වන බවත් තපොදු 
අධිකොරියට හොනිදොයක තනොවන පරිදි අදොළ ත ොරතුරු භොි  කරන බවත් සඳහන් කර සිටින ලදි. 
 
අභියොචක ිසින් අයදුේකරන ලද ත ොරතුරු වග උත් රකොර පොර්ශ්වය ිසින් තකොමිෂන් සභොව තව  රැතගනිත් 
ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරයි. 
 
නිගයෝගය  
 

තමහිදී තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කර සිටින්තන් ඕ.ඩේලිේ.තක්. ඥොනදොස එ. ලුංකො බැුංකුව 
RTIC/Appeal/131/2017 නිතයෝගය පරිදි " තමය තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ ිභොග වන අභියොචනතේ ිමසො ඇති 
ත ොරතුරු වල කරුණු සහ සන්දර්භය පමණක් සැළකිල්වලට ගනිමින් එම ත ොරතුරු වලට සීමි ව ඉදිරිපත් කර ඇති 
නිතයෝගයක් තේ. තමම නිතයෝගය තවනත් අවස්ථොවල දී  පර්වොදර්ශයක් තලස ඍජුවම අදොළ තනොවන අ ර, 

තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් වන සෑම අභියොචනයක්ම එහි ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු ම  තීරණය වනු ඇ ” යන්නයි.   
 
ඒ අනුව අභියොචක ිසින් අයදුේකරන ලද ත ොරතුරු තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ අභියොචක තව  වග උත් රකරුවන් 
ිසින් ලබො තදන ලදි. 
 
අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්හි, රීති අුංක 27 (ගොස්තු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අුංක 2004/66, 2017.02.03) 
 ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිු. 
 

 ***** 


