
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

ජී.එස්. විජේවර්ධන එ. රාජ්ය වයවසාය සංවර්ධන අමාත්යංශය  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 396 / 2018 (2018.10.17 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී 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 

(ගොසවතු හො අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය 
පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ජකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ජකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 

අධයක්ෂ-ජ්නරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක   -     ජී.එසව. විතේවර්ය්ධන 

ජනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    තල්කේ, රොයය වයවසොය සංවර්ය්ධන අමො යංශය 

 

ජපනීසිටීම   
අභියොචක   - ජී.එසව. විතේවර්ය්ධන 

තපොදු අධිකොරිය  - තපනී තනොසිටින ලදි. 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.11.16 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2017.12.19 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය 
තයොමුකළ දිනය 

2018.05.09 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2017.11.16 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

1. හත්තිනිය බැද්ජද්ජෙදර ජනාජහාත් කූඩළුජපාත්ත් යන ඉඩම කුරුණෑෙල වැවිලි සමාෙම 
විසින් භුක්ති වින්ිනවාද නැද්ද යන වෙ. 

2. ඉහත් සඳහන් ඉඩම කුරුණෑෙල වැවිලි සමාෙම සතු නම්ව එයට අදාළ ඔප්පු හා පිඹුරු අංක 
කවජර්ද? 

3. ඉහත් සඳහන් ඉඩම කුරුණෑෙල වැවිලි සමාෙමට ඔප්පුවකින් හා පිඹුරකින් අයත් ජනාජේ 
නම්ව, එය භුක්ති විඳීමට ඇති අයිතිය කවජර්ද? එහි වර්ත්මාන නීතිමය අයිතිකරුවන් කවුරුන්ද 
යන වෙ. 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 
අභියොචක 2017.12.19 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

2018.05.09 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාජේදී උද්ෙත්ූ කාරණා: 

අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිය පැමිණ තනොසිටින ලදි. 

 

2018.10.17 දිනැතිව තපොදු අධිකොරිතේ අතිතර්ය්ක තල්කේවරයො විසින් තකොමිෂන් සභොවට දන්වො 
ඇත්තත් අභියොචනො විභොගය සඳහො සහභොගීීමට අතේක්ෂො කළඳ තනොවැළැක්විය හැකි තහවතූන් ම  

සහභොගී ීමට තනොහැකි බවත් අභියොචක ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරුවල පිටපත් සමොංක හො 2018.10.03 

දිනැති ලිපිය මඟින් අභියොචක තව ද පිටපත් සි ව තකොමිෂන් සභොව තව ද තයොමුකර ඇති බවට 
වන කරුණු දැක්ීම තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

 

ඒ අනුව අභියොචනය විභොග කිරීම 2018.12.11 දිනට කල් බන ලදි. 

RTIC Appeal (ුද්ෙලික වශජයන් විභාෙ කිරීම)/ 396 / 2018 (2018.12.11 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී 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 

(ගොසවතු හො අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය 
පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ජකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

ජකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ජකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 

අධයක්ෂ-ජ්නරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක   -     ජී.එසව. විතේවර්ය්ධන 

ජනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    තල්කේ, රොයය වයවසොය සංවර්ය්ධන අමො යංශය 

 

ජපනීසිටීම   
අභියොචක   - ජී.එසව. විතේවර්ය්ධන 

තපොදු අධිකොරිය  - එච්.ඒ. ඉසුරු සේපත් 

 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාජේදී උද්ෙත්ූ කාරණා: 

තපොදු අධිකොරිතේ නිළධොරීවරයො සඳහන් කර සිටිනුතේ තපර සිටි ත ොරතුරු නිළධොරියො තේවන විට 
විශ්රොම තගොසව ඇත් බවත් දැනට ඔවුන් සතුව ඇති ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබො දී ඇති බවය.  

 
අභියොචක විසින් කරුණු දක්වනුතේ අදොළ පවරොගැනීම ඔහුතේ ඉඩම ඈඳොගනිමින් සිදුකර ඇති 
පවරොගැනීමක් බවයි.  

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

තේ සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කර සිටින්තන් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබොදීමට 
මිසක තවනත් ආකොරයක ත ොරතුරු ලබොදීමට තකොමිෂන් සභොවට තනොහැකි බවයි. එතසවම 
තශ්රවෂවඨොධිකරණ තීරණය ත ොරතුරු පනතත් ප්රතිපොදන ප්රකොරව ලබොගැනීතේ හැකියොවක් අභියොචක 
තව  ඇති බව තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කර සිටී.  

 
එතසවම තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කර සිටින්තන් නව ම ගැසට් පත්රය මඟින්  ම අධිකොරිය වැවිලි 
කර්ය්මොන්  අමො යංශය යට ට පත් කර ඇති බවයි. 

 

 

නිජයෝෙය: 
 
තමකී සියලු කරුණු දැක්ීේ සළකො බැීතමන් අනතුරුව තකොමිෂන් සභොව විසින් අභියොචක තව  
නිතයෝග කර සිටිනුතේ අදොළ ත ොරතුරු ඉල්ීමට අදොළව රොයය වයවසොය සංවර්ය්ධන අමො යංශය 
සතුව ඇති ත ොරතුරු අමො යංශය විසින් ලබො දී ඇති බවත් යන ො වතු සංවර්ය්ධන මණ්ඩලතයන් හො 
කුරුණෑගල වැවිලි සමොගතමන් අදොළ ත ොරතුරු සෘජුවම අභියොචක හට ඉල්ලො සිටිය හැකි බවත්ය.  
 

එනමුත් තපොදු අධිකොරිය, 2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබද පනතත් 2 

වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු එකී පනතත් 41 වැනි වගන්තිය යටතත් අමො යවරයො විසින් සොදන 
ලදුව, 2017.02.03 දිනැතිව ගැසට් අංක 2004/66 ි ප්රකොශයට පත් කර ඇති, නිතයෝග අංක 4 (vi) 

ප්රකොරව 'ඉල්ලො සිටින ත ොරතුරු තවනත් ආය නයක් සතුව ඇති බව ත ොරතුරු නිලධොරියො දන්තන් 
නේ අයදුේප  එකී ත ොරතුරු  බොතගන ඇති තපොදු අධිකොරිතේ ත ොරතුරු නිලධොරියො තව  යවො ඒ 

බව අයදුේකරුට ලිඛි ව දින 07ක් තුළ දන්වො යැවිය යුතු' බවට අවධොරණය කරනු ලැතේ. 
 
අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 
***** 


