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එස්.එච්. දයාරත්න එ. ශ්රී ලංකා මිනින්දෝරු ්දපාර්ත්ේනුව 

 

RTIC Appeal (්ේඛනගත කාර්යපටිපාටිය)/ 875 /2019 (2019.03.26 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  

්කාමිෂන සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

්කාමිෂන සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

්කාමිෂන සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     එසව.එච්. දයොරත්න 

්නාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේ කළ නිලධොරී, ශ්රී ලංකො මිනින්තදෝරු තදපොර් තේන්තුව  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.06.11 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.07.16 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2018.09.01 

 

අභියාචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.06.11 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

 

1976 න් පසු අගුණතකොලපලැසවස ගතමන් ආරේභ ී ීරකැටිය දක්වො ඇති පොතර්, ආරේභක සවථොනතේ 

පිඹුර ඇතුළු පොරට පවරොතගන ඇති ඉඩේ පිළිබද විසව ර ලැයිසවතුව. 

 

ත ොරතුරු නිලධොරී විසින් නියමි  කොල සීමොව තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක 

විසින් 2018.07.16 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරියොද නියමි  කොල සීමොව තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක විසින් 

2018.09.01 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.      
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අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථා්ේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
තපොදු අධිකොරිය ලිඛි  කරුණු දැක්ීේ සිදුකර ඇ ත් අභියොචක විසින් සිය පොර්ශවය තවනුතවන් ලිඛි  
කරුණු දැක්ීේ තකොමිෂන් සභොව තව  තයොමුකර තනොමැති බව නිරීක්ෂණය තේ. 
 

තකොමිෂන් සභොව විසින් 2019.02.27 දින තපොදු අධිකොරියට තයොමුකරන ලද ලිපියට ප්රතිචොර තලස තපොදු 
අධිකොරිය අභියොචකට පිටප ක් සි ව තකොමිෂන් සභොවට දන්වො ඇත්තත් එකී ත ොරතුරු අයදුේප  

මඟින් ඉල්ලො ඇති තල්ඛන සේබන්ධව හේබන්ත ොට තයෙෂවඨ මිනින්තදෝරු අධිකොරිතේ අංක RIA /2018 
හො 2018.07.11 දිනැති ලිපිය මඟින් ප්රතිචොර දක්වො ඇති බවත් එකී අයදුේප  මඟින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු 
තමම තදපොර් තේන්තුව විසින් සකසව කර ඇති අවසොන ගේ පිඹුරු 231 ි අතිතර්ක අංක 23 මඟින් 
නිරූපණය වන බවත් එම පිඹුර තකොටසව 06කින් සහ ඉඩේ විසව ර ලැයිසවතු පිටු 23කින් සමන්වි  බැවින් 
සතිතේ වැඩකරන දිනක හේබන්ත ොට දිසවික් මිනින්තදෝරු කොර්යොලය තව  පැමිණ තල්ඛන පරීක්ෂො 
කර බලො අභියොචකට අවශෙ ත ොරතුරු මුදල් තගවො ලබොගන්නො තලස එමඟින් දන්වො ඇති බවත් ඒ අනුව 
අභියොචක ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබොදීම හේබන්ත ොට තයෙෂවඨ මිනින්තදෝරු අධිකොරි විසින් 
කිසිවිතටකත් ප්රතික්තෂවප කර තනොමැති නමුත් එම තල්ඛන ලබො ගැනීම සඳහො පැමිණ ඇති බවක්  හවුරු 

තනොවන අ ර 2018.07.16 දිනැතිව අභියොචක විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති බව සඳහන් RTI 10 තල්ඛනය 
නේකළ නිලධරයො වන සර්තේයර් යනරොල් තව  ලැබී ඇති බව තදපොර් තේන්තුතේ තල්ඛන අනුව 
 හවුරු ී තනොමැති බවත්ය.  
 
ඉහ  කරුණු දැක්ීේ ම  තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටින්තන් තපොදු අධිකොරිය විසින් අදොළ 
ත ොරතුරු  මන් සතුව ඇති බව අභියොචකට දන්වො එම ත ොරතුරු ලබොගැනීමට අභියොචක හට පැමිණීමට 
දන්වො ඇ ත් අභියොචක විසින් එම ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට තේ වනත ක් කටයුතු කර තනොමැති බවයි. 
 

නි්යෝගය: 

ඒ අනුව අභියොචක හට අදොළ ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය දැන්ූ තලසට මොසයක කොලයක් ඇතුළ  එි 
තගොසව ලබොග ලබොගන්නො තලස නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

 
ඒ ම  පදනේව 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.  
***** 


