
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

රජීව් සම්පත් රණසිංහ එ. ජන හා සිංඛ්යා ලේඛ්ණ ලෙපාර්තලම්න්තුව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 387/2018 (2018.12.10) 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 කොර්ය්යය 

පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  

. 

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

ල ාමිෂන්ත සභා සමාජි : තයයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

ල ාමිෂන්ත සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාච    -රජීව් සේපත් රණසිංහ  

ලනාතිස ලත් පාර්ශවය-    අධ්යක්ෂ තයනරොල්, යන හො සංඛ්යො තල්ඛ්ණ 

තදපොර්ය් තේන්තුව 

 

ලපනීසටීම   

අභියොචක   -රජීව් සේපත් රණසිංහ 

තපොදු අධිකොරිය - පී.එේ.පී. අනුර කුමොර -අතිතර්ය්ක අධ්යක්ෂ යනරොල්  

ඩබ්ලලිව්.පී.තක්. වික්රමසිංහ - සංවර්ය්ධ්න නිලධ්ොරි  

තක්.සුරංග චමින්ද- අයි.සී.ටී.ඒ . 

 

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.01.20 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.02.22 

නේ කල නිලධ්ොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.03.02 

නේ කල නිලධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.03.23 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.04.25 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියොචක විසින් 2018.01.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 

 

30.09.2012 දින පැවැත්ුණු  රග විභොගය පදනේව 16.10.2017 දින පැවති සේමුඛ් 

පරීක්ෂණයට අතේක්ෂකයන් 65 තදතනකු සහභොගී ී ඇ . ඒ අතුරින් තකතනකු වූ අභියොචක 

ත ෝරො තනොගැනීමට තේතු (II තේණිතේ සංඛ්යො තල්ඛ්ණ නිළධ්ොරී  නතුර) 

 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො 2018.02.22 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ 2016 අංක 

12 දරන ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ පනතත් II තකොටතස්ව 05 

වගන්තිතේ අ හො ඕ තේද අනුව ලබො දිය තනොහැකි බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් 

අ ෘේතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.03.02 දිනැතිව නේකළ නිලධ්රයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධ්රයො 2018.03.23 දිනැතිව ප්රතිචොර 

දක්වමින් පවසො සිටිතේ ඔබ විසින් 2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දන ගැනීතේ 

අයිතිවොසිකේ පිලිබඳ පනතත් I තකොටතස්ව 04 වගන්තිය යටතත් ලබො තදන තලස ඉල්ලො 

ඇති ත ොරතුරු, පනතත් II තකොටතස්ව 05 වගන්තිය යටතත් ප්රදොනය කිරීතමන් මුක්  

කර ඇති තහයින් එම ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්තෂ්ප කරන ලද බවයි. තමම 

තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.04.25 දිනැතිව අභියොචක 

විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

 

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාලව්දී උද්ගතවූ  ාරණා: 

තේ සේබන්ධ්තයන් අතනක් අයතේ විස්ව ර සැපයීම තපොදු අධිකොරිය ප්රතික්තෂ්ප කර 

ඇත්තත් 5(1)අ යටතත්ය. එයින්  සෑහීමට පත් තනොවූ අභියොචක තකොමිසමට 

අභියොචනයක් කර ඇ .තේ සේබන්ධ්තයන් තල්ඛ්න ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්වථොව ලබො දී 

තදවරක් විභොගයට කැඳවන ලදී. තපොදු අධිකොරිය සේපුර්ය්ණ පිළිතුරු යවො ඇති බව 

 හුරු වූතයන් (පිටපත් තකොමිසමටද එවො ඇ .) තගොනුතව් කටයුතු අවසන් කරන 

බව තදපොර්ය්ශවයට දැනුේ තදන ලදී. 

නිලයෝගය: 

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 වයතිතර්ය්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 

ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතබ්ල.  

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්වතු හො අභියොචනො කොර්ය්යය පටිපොටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල. 

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



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

මින්ද ගේමේපිල - සභොපති  
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එස්ව. ජී. පුංචිතේවො- තකොමිෂන් සභො සොමොජික 
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තරෝිනී වල්ගම - තකොමිෂන් සභො සොමොජිකො 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


