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ර ෝහාන්ති රෙරේ ා එ අධයාෙන අමාත්යාාංශය  

 
RTIC Appeal (තඳෞද්ගලික විබාග කිරීභ)/302/2018 (2018.07.24 දින ඳැති විධිභත් තකොමින් බා 
රැ්වීතේදී විබාග කිරීතභන් අනතුරු අනුභ  කයන රද නිතඹෝගඹ)  
 
2016 අංක 12 දයණ ත ොයතුරු දැනගැනීතේ අයිතිාසිකභ පිළිඵ ඳනතත් 32(1) ගන්තිඹ ප්රකාය කයන 
රද නිතඹෝගඹ ව 2017 ත ොයතුරු දැනගැනීතේ අයිතිාසිකභ පිළිඵ තකොමින් බා රීතින්හි (ගාත්ු 
ව අභිඹාචන කාර්ඹඳටිඳාටිඹ), රීති අංක 28 ඹටතත් ඳත්ාතගන ඹනු රඵන කාර්ඹ ඳටිඳාටිඹ. 
 

සභාෙති - භහින්ද ගේභන්පිර  

රකොමිෂන් සභා සාමාජික - තයේන නීඥ    කිාලි පින්තටෝ යඹර්ධන  

රකොමිෂන් සභා සාමාජික - තයේන නීඥ    ්්  ප ංංහේතවාා  

 රකොමිෂන් සභා සාමාජික - ආචාර්ඹ තරවී තිරුචන්ද්රන්  

රකොමිෂන් සභා සාමාජික - විනිසුරු තයෝහිනී ල්ගභ  
 

අධයක්ෂ නන ා් - පිඹති් යණසිංව   

අභියාචක  -  තයෝවාන්ති තඳතර්යා 

රනොතීසිලත් ොේශවය  - සුනිල් තවට්ටිආයච්හේ, නේ කශ නිරධාරිඹා, තල්කේ, අධොඳන අභා ොංලඹ 

 

රෙනීසිටීම 

අභියාචක - තයෝවාන්ති තඳතර්යා, විධාඹක අධෙක්ක, ශ්රී  රංකා ො ඳාය ංර්ධන භධේථානඹ  
                  මිහිරි කි්ටා, උඳතද්ලක, ශ්රී  රංකා ොඳාය ංර්ධන භධේථානඹ 
රෙොදු අධිකාරිය - ප්රාද් වීයසිරි, අධෙක්ක NOR, අධොඳන අභා ොංලඹ   

 

රත්ො තුරු ඉ්ලීම ර ොනු ක න ලද දිනය: 2018.03.07, 2018.03.08 

රත්ො තුරු නිලධාරියා තී ණය ලබා දුන් දිනය:   2018.03.23 (ලැබුණු බව දැන්වීභ) 
2018.05.31 (ප්රතිචායඹ)  

නම්කළ නිලධාරියා රවත් අභියාචනය රයොමු කළ දිනය: 2018.03.29 

නම්කළ නිලධාරියා තී ණය ලබා දුන් දිනය:  ප්රතිචායඹක් තනොභැ  

රකොමිෂන් සභාව රවත් අභියාචනය රයොමු කළ දිනය:  2018.04.06 

 

අභියාචනයට ෙසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභිඹාචක 2018.03.07 වා 2018.03.08 දිනැති ඉල්ලීේ  භගින් පිළිතළින් ඳව  ත ොයතුරු ඉල්රා සිටින 
රදී.  

 

1. වේඵන්ත ොට සුචී යාතික ඳාතල් විදුවල්ඳති තයෝහිනී කුභාරි අ ඳත්තු භවත්මිඹ, 2018 
තඳඵයාරි භ 17 න දින ඹම ංහුණු ආඹ නඹ ාරිඹතඳොශ නාඹකත් ංහුණු ැඩටවතන් දී 



ත ොයතුරු දැනගැනීතේ අයිතිාසිකභ පිළිඵ තකොමින් බා ඉදිරිපිටදී ඹ. 
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සිදු ව සිද්ධිතඹහි  ප්රතිපරඹක් තර, මිඹ ගිඹ අ ය, අභිඹාචක 2018.03.07  දිනැති ඉල්ලීභ භගින් 

ඒ ේඵන්ධතඹන් ඳත්න රද ඳරීක්ණතේ වතික පිටඳ  ඉල්රා සිටින රදී. . 

අභිඹාචක 2018.03.08  දිනැති ඉල්ලීභ භගින්, 2018 භාර්තු භ තදන දින රංකාදීඳ ංත්ඳත හි ඳශව 

ආකායඹට , අධෙක් භානේඳත් ංර්ධන වා නිතඹෝයෙඹ අධෙක් භානේඳත් ංර්ධන ඹන 
නිරධාරීන් තදතදනා ව  ත් නිරධාරීන් 11 තදතනකු  භ  නතුරුලින්  ඉත් කිරීභට අදාශ ඳරීක්ණ 
තේ ාර් ාතේ වතික කර පිටඳ ක් ඉල්රා සිටින රදී.   
ත ොයතුරු දැනගැනීතේ නිරධාරිඹා 2016 අංක 12 දයණ ත ොයතුරු දැනගැනීතේ අයිතිාසිකභ පිළිඵ 
ඳනත හි වන් කාර යාමු තුශදී ප්රතිචාය දැක්වීභට අතඳොතවොත් ව තවයින් අභිඹාචක නේකශ 
නිරධාරිඹා ත  2018.03.29 දිනැති අභිඹාචනඹක් තඹොමු කයන රදී. නේකශ නිරධායඹාද දින 21ක් 
ඇතුශ  ප්රතිචාය දැක්වීභට අතඳොතවොත් ව ඵැවින් අභිඹාචක 2018.04.26 දිනැති තකොමින් බා 
ත  අභිඹාචනඹක් තඹොමු කයන රදී.  

 

තකතා ත ත්, 2018.05. 31 දිනැති ලිපිඹ භගින් අධොඳන අභා ොංලතේ අතිතර්ක තල්කේ ්ච්. 
තවාතේ (ත ොයතුරු නිරධාරිඹා) භව ා විසින් විභර්ලන ාර් ාට අදාශ විභර්ලනඹ අන් කය 
තනොභැති ඵ දන්ා සිටිතේඹ. 
 
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාරේදී උද් ත්වූ කා ණා: 

 

2012.07.16 දිනැති ලිඛි  කරුණුර අන් ර්ග ඹ ංනරුච්චායනඹ කයමින්, අභිඹාචක ඳව  ප්රකාල 

කයන රදී, 

1. ශ්රී රංකා ොඳාය ංර්ධන භධෙථ්ානඹ  Sri Lanka Business Development Center 
(SLBDC)] ශ්රී රංකා තුශ ායනක වා නාඹකත් ංර්ධනඹ පිළිඵ ංහුණු ංතයෝගා  
ආඹ නඹක් න අවුට්ර්ඩ් ට්ර්ට්- ශ්රී රංකා  Outward Trust- Sri Lanka (OBTSL)] භඟ 
වතඹෝගතඹන් ඵාහිය ංහුණු ැඩටවන් ඳත්නු රඵයි. OBTSL ඹනු අවුට්ර්ඩ් ඵවුන්ඩ් 
ඉන්ටර්නැනල් (Outward Bound International) හි ශ්රී රංකාතේ ්කභ අනුඵද්ධ ආඹ නඹයි. 

 ද ,අභිඹාචක විධාඹක අධෙක්ක ුරයඹ තවොඵන ශ්රී රංකා ොඳාය ංර්ධන භධෙථ්ානඹ, 
යා ෙන් ය පිළිගත් අවුට්ර්ඩ් ඵවුන්ඩ් ආයක්ක රීතින් වා ශ්රී රංකා ප්රමිති ආඹ නතේ රීතින් 
අනුගභනඹ කයයි. 

,  

2. 2018.02.17 න දින අධොඳන අභා ෙංලතේ ඉල්ලීභ භ ,  ත් ඳාර්ල්ඹක් විසින්,  සිදු කයන 
රද ායනක නාඹකත් ැඩ ටවනක දී වේඵන්ත ොට චිහේ යාතික ඳාතල් විදුවල්ඳතිනිඹතේ 
භයණඹට තවාතුව අානාන්  සිදුවීභ නිා,  SLBDC හි  තාාදාඹකයින්තේ අධානඹට 

තඹොමුවී ඇත්තත්, SLBDC භගින් තභභ ැඩ ටවන ක්රිඹාත්භක කයන රද ඵත්  ඒ තවාතුතන් 
ඔවුන් තභඹට ගකියුතු ඵත්ඹ.   ්ඵැවින් SLBDC හි කීර්ති නාභඹ ආයක්ා කය ගැනීභ දවා 

අභිඹාචකඹා අධොඳන අභා ොංලතේ තල්කේ ව අතිතර්ක තල්කේ ො ත ොයතුරු නිරධාරි, 
තවාතේ භව ා ත  2013.03.08 දිනැති ලිපිඹ භගින් අදාශ නිරධාරින් තදතදනාතේ ැඩ  වනේ 
කිරීභ නිර්තද්ල කයන රද ඳරීක්ණ ාර් ා ඉල්රා සිටි අ ය  

3. 2018.05.31 දිනැති පිළිතුරු ලිපිඹ ඳරිදි, ්භ විභර්ලනඹ ේපූර්ණ තනොකතශා නේ, අධොඳන 

අභා ොංලඹට,ංත්ඳත් ර ාර් ා කය ඇති ඳරිදී ,  ්භ නිරධාරීන්ට ්තයහි විනඹ ක්රිඹාභාර්ග 
ග  වැක්තක් තකතාද ව ඉන් අනතුරු මිඹගිඹ  ැන්තිතිඹතේ  ්ාමි  ංරුඹාට න්දි මුදල් 
රඵා  දිඹ වැක්තක් කතාද ඹන්න,  විභා සිටින රදී. 

 
2012.07.24 දිනැති ලිපිඹක් ඉදිරිඳත් කයමින් අධොඳන අභා ොංලඹ ප්රකාල කයන රද්තද් RTI 01 භගින් 
ව RTI 10 භගින් කයන රද ඉල්ලීභ වා අභිඹාචනා සිදු කයන රද අ්ථා තදතක්දීභ අදාශ විභර්ලනඹ 
අන් තනොතිබූ ඵැවින් පිළිතුරු රඵා දීභට තනොවැකිව ඵයි. නමුත් අදාශ නිර්තද්ල තේ න විට රඵා දී 



ත ොයතුරු දැනගැනීතේ අයිතිාසිකභ පිළිඵ තකොමින් බා ඉදිරිපිටදී ඹ. 

3 

 

ඇති ඵැවින් ත ොයතුරු දැනගැනීතේ අයිතිාසිකභ පිළිඵ ඳන  ප්රකාය තකොමින් බා ත  ්භ 
නිර්තද්ල ඉරිඳත් කයන ඵ ඹ. 
 

නිරයෝ ය:  

 
තඳොදු අධිකාරිඹ මුලික විභර්ලන ාර් ාතහි ඳව  නිර්තද්ල ඇතුරත් කය 2018.07.24 දිනැති ලිපිඹ 
ප්රකාය තකොමින් බාතේ තනොඥ සි රට ප්රතිචාය දක්ා ඇති ඵ තඳනී ඹයි.  
 

1. 2018 ර්තේ අධොඳන අභා ොංලඹ භගින් යාතික ඳාල් විදුවල්ඳතිරුන් දවා ඳත්න 
රද ්ඹං විනඹ වා ආඹ නික විනඹ ව නාඹකත් පිළිඵද ංහුණු ැඩටවන දවා ේඳත් 
දාඹකතර කටයුතු කශ  රිගභ පිහිටි Sri Lanka Outdoor Adventure School ආඹ නඹ 
අාදු තල්ඛන (black list) ග  කිරීභ 

2. තභැනි අදානේ වග  ංහුණුවීේ ඇතුශත් ංහුණු ැඩටවන් ර අදාශත්ඹ පිළිඵද 
රකා ඵරා ්ැනි ංහුණු ැඩටවන් අලෙ නිරධාරීන් දවා ඳභණක් ඳැැත්වීභට කටයුතු 
කිරීභ ව 

3. මිඹගිඹ විදුවලිඳති න තයෝහිනී කුභාරි අ ඳත්තු භවත්මිඹතේ දරුන්ට වා ැමිඹාට යායෙ 
ඳරිඳාරන චක්යතල්ඛ 22ො93 ඹටතත් න්දි මුදරක් රඵා දීභට නිර්තද්ල කිරීභ 

 

තඳොදු අධිකාරිඹ විසින් රඵාදී ඇති 2012.07.24 දිනැති ලිපිඹ රකා ඵැලීතභන් අනතුරු, විභර්ලන 
ාර් ාතේ නිර්තද්ල ඇතුළු ත ොයතුරු අභිඹාචක ත  රඵා දිඹ යුතු ඵ ට ඥ යණඹ කය සිටිමු. 
 
ත ොයතුරු දැනගැනීතේ අයිතිාසිකභ පිළිඵද තකොමින් බා රීඥ න් හි රීති අංක 27 (3) (ගැට් අංක 

2004ො66 2017.02.03 දිනැති ගා්තු ව අභිඹාචනා කර්ඹඳටිඳාටිඹ), ප්රකාය තභභ නිතඹෝගඹ අභිඹාචනඹ 
ඳාර්ලකරුන් වට රඵා දීභට කටයුතු කයන තභන් නිතඹෝග කය සිටිමු.  

 

තභභ අභිඹාචනඹ තභතා අන් කයනු රැතේ. 

 
**** 

 

 


