
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

සීතලතා සිරිමැණිකේ එ. ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ කකාමිෂන් සභාව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 417/2018 (2019.01.07) 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 කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් 

පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

. 

සභාපති:                                     මින්ද ගේමේපිල 

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අධ්යේෂ -ජනරාල්:   පියතිස්වස රණසිංහ  

 

 

අභියාචක          -     සී ල ො සිරිමැණිතේ 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය-    අධ්ෙේෂ තයනරොල්, ඉඩේ ප්රතිසංස්වකරණ තකොමිෂන් සභොව 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - සී ල ො සිරිමැණිතේ  

   එච්.පී.චින් න 

තපොදු අධිකොරිය - යූ.ටී. වොසනො තසොමිකැලුේ - සහකොර අධ්ෙේෂ (නීති) 

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2017.12.26 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොර දේවො තනොමැ . 

නේ කල නිලධ්ොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.02.27 

නේ කල නිලධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොර දේවො තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.05.01 

 

 

 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2017.12.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

 

(අ) ඉඩමද ඇතුළත්ව ෆොේ ගොඩ්නන් වත්තත් ගල්කඩුව තකොටස සඳහො 1978 වර්ෂතේදී සකස්ව කර 

අත්සන්  බො ඇති අනුතර්ඛනතේ ස ෙනය කරන ලද පිටප ේද  

(ආ) 1982 වර්ෂතේදී සකස්ව කර අත්සන්  බො ඇති අනුතර්ඛනතේ ස ෙනය කරන ලද 

පිටප ේද  

(ඇ) අභියොචක විසින් භුේති විදිමින් සිටින්නො වූ එතමන්ම ගරු අධිකරණය මගින් 

අභියොචකහට භුේතිය භොර දී ඇති අේකර 3/4 ක විශොලත්වයකින් යුතු ඉඩේ තකොටස තුළ 

මෑ කදී මැනීේ කටයුතු සිදු කර තිතේ නේ එම මැනීේ කටයුතුවලට අදොළ අනුතර්ඛන 

සහ/තහෝ පිේුරුපත්වල පිටපත්ද  

(ඈ) ඉහතින් සඳහන් කර ඇති පරිදි 1978 වර්ෂතේදී සකස්ව කරන ලද අනුතරඛනතේ කැබලි 

අංක 40 තලස නිරූපි ව ඇත් ොවූ අභියොචක විසින් තපොල්,තකොස්ව ආදී ගවතභෝග වගො කරමින් 

අභියොචකතේ භුේතිතේ සහ සන් කතේ රඳවො ගත්, එතමන්ම අධිකරණ තීන්දුවේ ම  එම 

භුේතිය සහ සන් කය පිලිබඳ කොරණය නීතීය ඉදිරිතේ පිළිතගන ඇති ඉඩේ තකොටස සඳහො 

තවනත් අතයකුහට ිමිකේ ඔප්පපු ලබො දී තිතේ නේ එම ඔප්පපුවලට අදොළ අනුතර්ඛන සහ/තහෝ 

පිඹුරු පිටපත්ද , අදොළ ිමිකේ ඔප්පපුවල පිටපත්ද  

(උ) ඉහ  (ඇ) යටතත් දැේතවන ආකොරතයන් මැනීේ කටයුතු සිදු කර පිඹුරුපත් සකස්ව 

කිරීතමන් පසු එම ඉඩේ තකොටස්ව සඳහො ිමිකේ ඔප්පපු ලබො දී තිතේ නේ ඒවො පිලිබඳ විස්ව ර 

 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් 

වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.02.27 දිනැතිව නේකළ නිලධ්රයො තව  අභියොචනයේ තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධ්ොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.05.01 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

තමම ත ොරතුරු ඉල්ීමට නිසි කොලය තුළ ත ොරතුරු සපයො නැති අ ර නේ කළ නිලධ්ොරියො 

ප්රතිචොර දේවො නැ . 2019.01.07 දින නීති නිලධ්ොරියොද සමඟ ත ොරතුරු නිලධ්ොරීන් පැමිණ 

ඇ . ඉල්ීතේ සඳහන් 1 සහ 2 කරුණුවලට අදොළ ලිපිතගොනු ඉඩේ ප්රතිසංස්වකරණ තකොමිෂන් 

සභොව සතුව නැති බව ප්රකොශ කර සිටි. 3 කරුණට අදොළ ත ොරතුරු ලැබී ඇති බව අභියොචක 

පිළි ගනී. 

4 සහ 5 ට අදොළ ඔප්පපු ලබො දී නැ . ඊට තේතු වන්තන් 2010 දී ඇති නඩු තීන්දුවේ අනුව ඔප්පපු 

දීම අත්ිටුවො තිබීමය. අධිකරණ තීන්දුවකින් අත්ිටුවො ඇති නිසො එය තනොදිය හැකි බව 

තකොමිසම පිළිගනී. 

 

නිකයෝගය: 

 

ඒ බව විස්ව ර සි ව අභියොචකට දන්වො යැවිය යුතුය. ඊට සති තදකක කොලයේ ලැතේ. එතස්ව 

යැවූ බව තකොමිසමට දැන්ීතමන් පසු තගොනුතේ කටයුතු අවසන් තේ. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

 

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

2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
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