
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

A G ඩේවිේ එ අධිකරණ ඩසේවා ඩකාමිෂන් සභාව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශඩෙන් විභාග කිරීම)/ 537/2018 (2019.01.16 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් 
සභො රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 
2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව  රන 

ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචන  ොර්යය   පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්යය  පටිපොටිය.  

 
සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ඩකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

ඩකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  
 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 
අභිොචක   -    A G කේවිේ  

ඩනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -    නේ ළ නිලධොරී, අධි රණ කසවවො ක ොමිෂන් සභොව  

 

ඩපනීසිටීම   
අභියොච    - කපනී සිටිකේ නැත  
කපොදු අධි ොරිය  - D M D C බණ්ඩොර  

 
කතොරතුරු ඉල්ලීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 

2018.02.20  

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.04.24  

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  

2018.05.08  

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් කනොමැත   

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව 
කවත අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.08.15  

 

අභිොචනෙට පසුබිම්වූ කරුණු: 
අභියොච  2018.02.20 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ලීම මගින් පහත කතොරතුරු ඉල්ලලො සිටින ලදී. 

“ 
1. මකහවසවරොත්  අධි රණකේ  ොර්යොීය  කතොරතුරක් ලබො ගන්න ආ ොරය (නඩු කගොනුව ට 
අදොළ කනොවන) 

2. දැනට කසවවකේ කයදී සිටින මකහවසවරොත්වරකයකුට තම නිල තත්වකයන් රයකේ කහෝ කපෞද්ගලි  
ආයතනය  නිලධොරීන්/ කසවව යන් පහුණු රන පොඨමොලොව  කද්ශ වරකයකු කලස  ටයුතු 
 ල හැකිද යන්න 

3. 2017 වර්ෂකේ එකලස කද්ශ වරකයකු කලස කසවවය කිරීමට යේ මකහවසවරොත්වරකයකු අනුමැතිය 
ලබොකගන තිකේද යන්න 

එකසවනේ  එම මකහවසවරොත්වරයො  වුද යන්න” 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

කතොරතුරු නිලධොරියො 2018.04.24 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිකේ පනකත් 5(1)(ඒ) 
උපවගන්තිය යටකත් කතොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්කෂවප  ළ බවයි. කමම ප්රතිචොරකයන් අතෘප්තතියට පත් 
අභියොච  2018.05.08 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. නේ ළ 
නිලධරයො පිළිතුරු සැපයීමට අකපොකහොසත් වූ කහයින්,  2018.08.15 දිනැතිව අභියොච  ක ොමිෂන් සභොව 
කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. 

අභිොචනෙ සලකා බලන අවසේථාඩේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොච  අභියොචනො විභොගයට පැමිණ සිටිකේ නැත. 

කපොදු අධි ොරිය  රුණු දක්වමින් ප්ර ොශ  ර සිටිකේ, තම අධි ොරිය පනකත් 5(1)(ඒ) වගන්තිය ප්ර ොරව 
අභියොච ට කතොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්කෂවප  කළව කමම කතොරතුරු ලබො දීම මඟින් කපොදු අධි ොරිකේ 
අධි ොරී බලය සහ අපක්ෂපොතී බව පවත්වොකගන යොමට අගතියක් සිදු විය හැකි නිසොකවන් බවයි.  

නිඩෙෝගෙ: 
අභියොච  ඉල්ලලො සිටින ලද කතොරතුරු අධි රණ බලසීමොව තුල අපක්ෂපොතීව  ටයුතු  ළ යුතු 
මකහවරොත්වරුන්ට අදොළ කපෞද්ගලි  කතොරතුරු කේ. අභියොච ට කපොදු අධි ොරියකින් කිසියේ 
පද්ගලකයකු තම කසවවයට අදොලව නිල වශකයන්  රන්නො වූ  ටුතු සේබන්ධව පනත ප්ර ොරව කතොරතුරු 
ඉල්ලීමක් කගොනු කිරීමට හැකියොවක් ඇති අතර, ඔවුන් කපෞද්ගලි  වශකයන් සිදු  රන ලද  ටයුතු 
සේබන්ධව පිළිතුරු දැක්ීමට කපොදු අධි ොරියක් බැඳී නැත. 
 
තවද, අපක්ෂපොතී කලස කසවවොවන් සැපයීමට බැඳී සිටින මකහවසවරොත්වරකයකුට අදොළ කපෞද්ගලි  
කතොරතුරු කමකසව ලබො දීම අධි රණ  ටයුතු වල අපක්ෂපොතී බව පවත්වොකගන යොමට බලපෑමක් ඇති 
විය හැකි බවට ක ොමිෂන් සභොව නිගමනය  රයි.  

 
කතොරතුරු ලබො දීම මඟින් අධි රණ  ටයුතු වල අධි ොරී බලය සහ අපක්ෂපොතී බව පවත්වොකගන යොමට 
අගතියක් සිදු විය හැකි ීම නිසො කතොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්කෂවප්තප කිරීමට කපොදු අධි ොරිය ගන්නො ලද 
තීරණය කමයින් සවී ර  රනු ලැකේ.  

 
ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අං  2004/66, 
2017.02.03)  ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ශවය කවත සන්නිකේදනය  රනු ලැකේ. 
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