ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

ඩී. එල්. ඩී. ක්රිශාන්ත එ ශ්රී ලංකා විභාග දෙපාර්තදේන්ුව
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/900/19 (2019.05.07 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො
රැසවීතේදී 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
අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.
දකාමිෂන් සභා සමාජික:
දකාමිෂන් සභා සමාජික:
දකාමිෂන් සභා සමාජික:
අභියාචක
ද ාතිසි ලත් පාර්ශවය
දපනීසිටීම
අභියොචක
තපොදු අධිකොරිය

තයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන
තයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පුංචිතහවවො
විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම
- ඩී. එල්. ඩී. ක්රිශොන්
- නේකළ නිලධොරි, ශ්රී ලංකො විභොග තදපොර් තේන්තුව

-

ඩී. එල්. ඩී. ක්රිශොන්
එච්. තේ. එේ. සී. ඒ. යයසුන්දර, ත ොරතුරු නිලධොරී - ශ්රී ලංකො විභොග
තදපොර් තේන්තුව
ඩී. එේ. හීනටිගල, කළමනොකරණ සහොකොර

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය

2018.05.04

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය

2018.05.31

නේ කල නිළධරයො තව අභියොචනය තයොමු කළ දිනය

2018.07.04

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය

ප්රතිචොරයක් තනොමැ

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය

2018.10.08

අභියාච යට පසුබිේූ කරුණු:
අභියොචක 2018.05.04 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී.

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

“බන්ධනොගොර තදපොර් තේන්තුතේ II තපළ , තේලර්. II තපළ සුභ සොධක නිලධොරි
උසසව කිරීම සඳහො 2013 (2014) පැවැත්ූ විභොගතේ සේපුර්ණ ප්රතිඵල තල්ඛනයක්.”

නතුර

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.05.31 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ප්රතිඵල ලකුණු අනු
පිළිතවලකට සකසො තනොමැති බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.07.04 දිනැතිව
නේකළ නිලධරයො තව අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො පන ප්රකොරව නියමි
කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 2018.10.08 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව
තව අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.
අභියාච ය සලකා බල

අවස්ථාදේදී උද්ගතූ කාරණා:

තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්වමින් පවසො සිටිතේ අභියොචක විසින් ඉල්ීේ කර ඇති ප්රතිඵල තල්ඛනය, තපොදු
අධිකොරිය විසින් බන්ධනොගොර තදපොර්තුතේන්තුතේ විභොග ඉල්ුේකරුවන්තේ විභොග අංකය අනුපිළිතවලට
සකසව තකොට අභියොචකට ලබො දී ඇති බවයි. තපොදු අධිකොරිය වදුරටත් කරුණු දක්වමින් පවසො සිටිතේ
අතනකුත් විභොග ඉල්ුේකරුවන්තේ නේ සි ව ලකුණු තල්ඛනයක් ලබොදීම ඔවුන්තේ තපෞද්ගලිකත්වයට
හොනි සිදු කරන බැවින් එම ලකුණු ලබොදීමට තනොහැකි බවත් ය.
තමිදී තකොමිෂන් සභොව කියොසිටිතේ තමවැනි ප්රතිඵල තල්ඛනයන් පන යටතත් තපොදු තද්පලක් වන බවත්,
මීට තපර අභියොචනො අවසවථො කීපයකදීම තකොමිෂන් සභොව විභොග ලකුණු ලබො දීමට නිතයෝගයන් නිකුත්
කර ඇති බවයි. තපොදු අධිකොරිය ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ, තමිදී ප්රශවනග වන විභොගය සෑම
පුද්ගලතයකුටම තපොදු විභොගයක් තනොවන බවත්, විභොගය 900ක් පමණ ඉල්ුේකරුවන් විසින් ලියො ඇති
තහයින් එක් එක් පුගලතයකුතේ ලකුණු තවන් තවන් වශතයන් ලබො දීම ඔවුන්තේ තපෞද්ගලිකත්වයට හොනි
සිදු කරන බවයි.
නිදයෝගය:
තකොමිෂන් සභොව ීසින් අභියොචක ලබො තගන ඇති ලකුණු අභියොචකට ලබො තදන තලසටත්, තසසු
ඉල්ුේකරුවන්තේ ලකුණු පන ප්රකොරව ප්රතික්තෂවප කිරීමට තහවතු ලිඛි තද්ශනයක් මඟින් මොසයක
කොලයක් ඇතුල තකොමිෂන් සභොව දැනුවත් කිරීමටත් තපොදු අධිකොරියට තමයින් නිතයෝග තකතරනු ලැතේ.
වද, අභියොචකට එම ලිඛි තද්ශනයට ප්රතිඋත් රයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවශෙ නේ ඒ සඳහො මොසයක
කොලයක් ලබො තදනු ලැතේ.
අභියොචනය කල් බන ලදී.
මීළඟ කැඳීේ දිනය: 13.08.2019
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/900/19 (2019.08.13 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො
රැසවීතේදී 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
අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.
සභාපති:

මින්ද ගේමේපිල

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

දකාමිෂන් සභා සමාජික:
දකාමිෂන් සභා සමාජික:
දකාමිෂන් සභා සමාජික:
දපනීසිටීම
අභියොචක
තපොදු අධිකොරිය
අභියාච ය සලකා බල

-

තයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන
තයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පුංචිතහවවො
විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම

ඩී. එල්. ඩී. ක්රිශොන්
පැමිණ නැ
අවස්ථාදේදී උද්ගතූ කාරණා:

තපොදු අධිකොරිය තපනී සිටිතේ නැ .
තකොමිෂන් සභොව විසින් මිට තපර අභියොචනය විභොග කිරීතේදී උද්ග ූ කොරනො නැව විමසීේ කිරීතේදී
තහළිදරේ වුතේ තපොදු අධිකොරිය සතුව ඇති ලකුණු තල්ඛනය අනුපිලිවලට සකසව තනොකළ තල්ඛනයක්
බවත් එය අභියොචකට ලබො තනොදී ඇති බවත්ය.
අභියොචක ප්රශවන කිරීතේදී පවසො සිටිතේ තමම විභොගය විවෘ
රඟ විභොගයක් තනොවන බවත් රයතේ
තසවවකයන් විසින් ලිඛි විභොගයක් තහයින් තමි ප්රතිඵල එම විභොගයට මුහුණ දුන් සෑම පුද්ගලතයකුටම
ලබොගැනීමට හැකියොවක් ඇති බවය. තකොමිෂන් සභොව තමිදී තමම විභොගතේ ලකුණු මිට තපර
අවසවථොවන්ිදී සියුම විභොගකරුවන්ට ලබො දී ඇති බව ඔප්තපු කිරීම සඳහො ලිඛි ප්රකොශනයන් ඇත්දැයි
අභියොචකතගන් විමසන ලදී. නමුත් අභියොචක සතුව එවැනි ලිඛි ප්ර කොශනයක් තමම අවසවථොතේ තනොමැති
බව තපන්වො තදන ලදී.
තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.05.17 දිනැති ලිඛි තද්ශනතයන් තගනහැර දැක්ූ කරුණු පිලිබඳ තමම විභොග
කිරීතේදී සොකච්ඡො කරන ලදී. ඒ අනුව:
“ශ්රී ලංකො විභොග තදපොර් තේන්තුව මඟින් ලබන සියුම ආය නික විභොග සේබන්ධතයන්
අදොළ ආය නය සමඟ ඇති කරගන්නොූ එකඟ ොවයන් අනුව පමණක් ප්රතිඵල නිකුත් කිරීමට
කටයුතු කරන අ ර මීට තපර අවසවථො වලදී බන්ධොනොගොර තදපොර් තේන්තුව මඟින් පැවැත්ූ
විභොග වලද ප්රතිඵල වල සේූර්ණ තල්ඛනය බන්ධනොගොර තකොමසොරිසව යනරොල් වරයො තව
පමණක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කර ඇ .”
අභියොචක විසින් තමම ලිඛි තද්ශනයට පිළිතුරු 2019.07.12 දින ඉදිරිපත් කර ඇති අ ර, ඒ අනුව:

“... මො විසින් විභොග තකොමසොරිසව යනරොල්වරයොතගන් ඉල්ලො ඇති විභොග ප්රතිඵල මො හට ලබො
දීම ප්රතික්තෂවප කරමින් එතුමො විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු මො තපෞද්ගලිකව
පිළිතනොගන්නො බව කරුණොතවන් සඳහන් කර සිටිමි. එබැවින් තේ සේබන්ධව ඔබ තුමොතග
පරීක්ෂණයකින් පසු මො තව එය ලබො දීමට අවශෙ කටයුතු කර තදන තමන් තගෞරවතයන්
ඉල්ලො සිටිමි.
වද විභොග තකොමසොරිසව යනරොල් තුමොතේ ලිපිතේ තුන්වන තේදයට අනුව බන්ධනොගොර
තකොමසොරිසව යනරොල්තුමොතේ එකඟ ොවය ම විභොග ප්රතිඵල තල්ඛනයක් එතුමොට ලබො දී ඇති
බව සඳහන් කර ඇ . බන්ධනොගොර තකොමසොරිසව යනරොල්තුමොට එකඟ ොවය ම ප්රතිඵල
තල්ඛනයක් ලබොදීම හො විභොග අතප්තක්ෂකතයකුට එය ලබො තනොදීම කුමන නීතිමය

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

ප්රතිපොදනයක් යටතත් කරන්තන්ද යන්න ගැටු සහග කරුණකි. මො විශවවොස කරන්තන් ස ෙ
වසන් කිරීමට කරනු ලබන උත්සොහයක් බවයි. එය ඔබතුමොට වැටතහනු ඇති මම රතේ
විශවවොස කරමි. ඔබතුමොතේ ලිපිතේ සඳහන් අන් කරුණු ද කිසිතසවත් පිළිග තනොහැකි
ත්වයක පසුවන බව මො ප්රකොශ කර සිටිමි. ඕනෑම පුද්ගලතයකුට ත ොරතුරු ලබොගැනීතේ
පන යටතත් විතශවෂතයන්ම විභොග ප්රතිඵල තල්ඛනයක් ඉල්ලො සිටීමටත්, එය ලබොදීමටත්
අදොළ පන යටතත් නීතිමය ප්රතිපොදන ඇති බැවින්, වද විභොග තකොමසොරිසව යනරොල්තුමො
කවතරකුට තහෝ නිකුත් කර ඇති විභොග ප්රතිඵල තල්ඛනයක් නීතිමය ප්රතිපොදන යටතත් නැව
වරක් පිටප ක් ඉල්ුේ කිරීතේදී පිළිගැනීමට තනොහැකි කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් එය
ප්රතික්තෂවප කිරීම නීති විතරෝධී කටයුත් ක් වනවො පමණක් තනොව ස ෙ වසන් කිරීමට ගන්නො
උත්සහයක් බව ඔබතුමොට වැටතහනු ඇ ැයි මො රතේ විශවවොස කර සිටිමි.”
තකොමිෂන් සභොව ප්රශවන කිරීතේදී මොට අනුපිලිවලට සකසව කරන ලද තහෝ තනොකරන ලද
ලැයිසවතුතවන් ඕනෑම ලැයිසවතුවක් තපොදු තල්ඛනයක් ආකොරතයන් ලබො දීමට කටයුතු කරන තමන්
ඉල්ීේ කරන ලදී.
නිදයෝගය:
මීළඟ කැඳීේ දිනතේදී තපනී සිටින තමන් තපොදු අධිකොරියට තමයින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. වද
තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තපනී සිටීමට අතපොතහොසත් ීම පනතත් 39 වගන්තිය ප්රකොරව දඬුවේ ලැබිය
හැකි වරදක් යන්නට තපොදු අධිකොරිතයි අවධොනය තයොමු කරනු ලැතේ
තමම ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් ඉල්ීේ කරන්නොූ ලකුණු ලැයිසවතුව තපොදු තල්ඛනයක්ද යන්න හවුරු
කිරීම සඳහො ලිඛි තද්ශනයක් තකොමිෂන් සභොව තව ඉදිරිපත් කරන තලසට අභියොචකට තමයින් නිතයෝග
කරනු ලැතේ.
අභියොචනය කල් බන ලදී.
මීළඟ කැඳීේ දිනය: 08.10.2019
*******

