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දේශීය අදායම් ද ාදු දසේවක සංගමය එ. දේශීය අදායම් දද ාර්තදම්න්තුව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 993 /2019 (2019.05.14 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.  

 

සභා ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

දකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

දකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

දකාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     තද්ශීය අදොයේ තපොදු තසවවක සංගමය 

ද ාතිසි ලත්  ාර්ශවය             -    නේ කළ නිලධරයො තද්ශීය අදොයේ තදපොර් තේන්තුව  

 

ද නීසිටීම   

අභියොචක   - ජී තේ අජිත් පුෂවපකුමොර තල්කේ තද්ශීය අදොයේ තපොදු තසවවක සංගමය  
අනුර සමරතුංග නිතයෝයෙ තල්කේ තද්ශීය අදොයේ තපොදු තසවවක සංගමය  

තපොදු අධිකොරිය  - සනත් කරඳන කළමනොකරණ සහකොර  
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.05.30 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.09.07 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.09.21 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.10.19 (ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටීම 

පිළිබඳ අභියොචනය ලද බව දැන්ීම) 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2018.12.20 

 

අභියාච යට  සුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2018.05.30 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 
පසුගිය වසර කිිපයේ තිසවතසව තද්ශීය ආදොයේ තදපොර් තේන්තුතේ නිලධොරීන්තේ පුහුණු අවශෙ ො 

තවනුතවන් මුදල් අමො ෙංශය විසින් පුහුණු විෂය යටතත් 2014,2015,2016,2017,2018 වර්ෂ තවනුතවන් 

තවන් කර ඇති ප්රතිපොදන හො එය භොවි  කළ ආකොරය තමන්ම එේ එේ වර්ෂවල ප්රතිපොදන ඉතිරියේ 

තවත ොත් ඒ පිළිබඳවද ත ොරතුරු ලබො තදන තමන් කොරුණිකව ඉල්ලමි. 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.09.07 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ,  

‘ඔබ විසින් 2018.05.31 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ලියොපදිංචි අංක RTI 1/2018/12 දරණ ත ොරතුරු ඉල්ීම 

පනතත් 5 වන උපවගන්තිතේ විධිවිධොන අනුව පහ  සඳහන් කර ඇති තහවතු ම  ප්රතිේතෂවප කරන ලද බව 

දන්වමි. 2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවොසිකේ පනතත් 3(1) සහ 43 වගන්ති අනුව 

අදොළ ත ොරතුරු ඔබ තව  ලබො දිය තනොහැක.’ 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.09.21 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ 

තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.10.19 දිනැතිව ප්රතිචොර දේවමින් ත ොරතුරු නිලධරයොතේ 

තීරණය සවි ර කරන ලදී. තමම තීරණතයන් අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.12.20 දිනැතිව 

අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. 

අභියාච ය සලකා බල  අවසේථාදේ දී උේගත වූ කාරණා: 

අභියොචක සංගමය විසින්  ම සංගමතේ 3/4 සොමොජික පිරිස ශ්රී ලංකො පුරවැසියන් බව තකොමිෂන් සභොව 

ඉදිරිතේ පවසො සිටින ලදී. අභියොචක විසින් ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු ලබො දීමට පන  ප්රකොරව කිසිදු 

බොධොවේ තනොමැති බව පැහැදිලි විය. තපොදු අධිකොරිය ද ත ොරතුරු ලබො දීමට එකඟ විය. 

නිදයෝගය: 
 

අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු පනතත් 5 වගන්තිය ප්රකොරව මුේ  ත ොරතුරේ තනොවන අ ර එය 

ලබො දීමට ද තපොදු අධිකොරියද එකඟ ී ඇති බැවින්, සති තදකක ඇතුළ  අභියොචක තව  ත ොරතුරු ලබො 

දීමට තමයින් නිතයෝග 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 කිරීමට නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 

***** 

 


