
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ටී.කේ වරුසවිතාරණ එ. රාජ්ය පරිපාලන හා කලමණාකරණ අමාතයාාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශකයන් විභාග කිරීම)/ 706 /2018 (2019.02.12 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී 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 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ටී.තේ වරුසවි ොරණ  

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    තල්කේ, රොයෙ පරිපොලන හො කලමණොකරණ අමො ෙොංශය 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - ටී.තේ වරුසවි ොරණ 

තපොදු අධිකොරිය  -           පැමිණ තනොසිටින ලදි. 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.08.07 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.08.21 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.09.03 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2018.09.04 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියාචක විසින් 2018.08.07 දිනැති කතාරතුරු ඉල්ලීම මඟින් පහත දැේකවන කතාරතුරු ඉල්ලලා සිටින 
ලදි. 
 
කපාදු අධිකාරිය විසින් පිහිටුවා තිබු කද්ශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ සහන සැලසීකම් කමිටුවට අභියාහක 
විසින් අභියාචනයේ ඉදිරිපත් කිරීකමන් අනතුරුව තීරණද කගන ඇත. ඊට අදාළව විශ්රාමික කජ්යෂ්ඨ කමිටු 
නිලධාරීතුමන්ලා අභියාචකකේ අභියාචනයට කළ නිර්කද්ශ සටහකන් පිටපතේ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.08.21 දිනැති ලිපිතයන් අභියොචක තව  ත ොරතුරු ලබො දී ඇ . ත ොරතුරු 
නිලධොරියො ලබොදුන් ත ොරතුරුවලින් සෑහීමකට පත් තනොවූ අභියොචක 2018.09.03 වන දින නේකළ 
නිලධොරියොට අභියොචනො කරන ලදි. එතසවම ඔහු 2018.09.04 වන දින තකොමිෂන් සභොවටද අභියොචනයේ 
තයොමුකරන ලදි.     

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
තපොදු අධිකොරිය පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීේෂණය කර සිටී. 

අභියොචක කරුණු දේවො සිටිනුතේ  මො අයදුේකළ ත ොරතුරුවලට අදොළ තනොවන ත ොරතුරු තපොදු 
අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති බවයි.   

 

නිකයෝගය: 

තපොදු අධිකොරිය අභියොචනො විභොගය සඳහො සහභොගී ී තනොමැති බැවින් මීළඟ අභියොචනො විභොගය සඳහො 
තපොදු අධිකොරිතේ පැමිණීම අනිවොර්යය වන බව තකොමිෂන් සභොව නිතයෝග කර සිටින අ ර මීළඟ 
අභියොචනො විභොගය 2019.05.21 වන දිනට කල් බන ලදි. 

 

**** 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශකයන් විභාග කිරීම)/ 706 /2018 (2019.05.21 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී 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 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ටී.තේ වරුසවි ොරණ  

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    තල්කේ, රොයෙ පරිපොලන හො කලමණොකරණ අමො ෙොංශය 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - ටී.තේ වරුසවි ොරණ 

තපොදු අධිකොරිය  -           බී.පී.පී.එසව. අතේගුණරත්න, අතිතර්ක තල්කේ 

බී.එේ.එේ.එේ. බසවනොයක, අතිතර්ක තලකේ/ ත ොරතුරු නිලධොරී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
තදපොර්ශවයම අභියොචනො විභොගය සඳහො පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීේෂණය කරයි. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් 2018.02.07 දිනැතිව අභියොචකට පිටප ේද සමඟින් තකොමිෂන් සභොවට දන්වො 
ඇත්තත් එේ එේ නිලධරීන්  බොගන්නො ලද සටහන් තීරණ තලස පිළිතනොගන්නො අ ර සොේි නිරීේෂණ 
හො පරිපොටිවලට අනුකූලව තිතබන නීතිමය ප්රතිපොදන ම  සියලු නිලධොරීන්තේ එකඟ ොව ම  අවසන් 
තීරණයේ ලබො දී ඇති අ ර එම තීරණය තේ වනවිටත් අදොළ අයදුේකරු තව  ලබො දී ඇති බවත්ය. 

අභියොචක විසින් කරුණු දේවො සිටිනුතේ තපොදු අධිකොරිය විසින්  මන්ට ත ොරතුරු එවූ බව පැවසුවද එම 
ත ොරතුරු  මන්ට තනොලැබුණු බවය. එතසවම තේ වන විටත් ලබො දී ඇති ත ොරතුරු  මො අයදුේකළ 
ත ොරතුරුවලට අයත් තනොවන බවත් සඳහන් කරන ලදි. 

මීට ප්රතිචොර තලස තපොදු අධිකොරිය විසින් දේවො සිටිතේ අභියොචක නිශවචි  වශතයන් ඉල්ලො ඇති 
ත ොරතුරු අද දින තකොමිෂන් සභොවට රැතගන විත් ඇති බවත් එි සහතික කළ පිටප ේ අභියොචක තව  
ලබො දිය හැකි බවත්ය. 

තේ සඳහො අභියොචක සිය එකඟ ොවය පළ කරන ලද අ ර අදොළ ත ොරතුරුවල සහතික කළ පිටප ේ 
තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචකට ලබො තදන ලදි.   

නිකයෝගය: 

ඒ අනුව අභියොචක විසින් අයදුේකළ ත ොරතුරු නිශවචි  වශතයන් තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචක තව  
බොරදුන් බැවින් තමම අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
***** 


