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එම්. ජේ. පුෂ්පකුමාර වික්රමසිංහ   එ  ශ්රී ලිංකා බැඩ්මින්ටන් සිංගමය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශජයන් විභාග කිරීම)/1042/19 (2019.06.04 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැසවී තේදී 

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  

ජකාිෂන් සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ජකාිෂන් සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ජකාිෂන් සභා සමාජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -    එේ. තේ. පෂවපකුමොර වික්රමසිංහ 

ජ ාතිස ලත් පාර්ශවය             -     නේකළ  නිලධොරි - ශ්රී ලංකො බැඩ්මමින්ටන් සංගමය 

 

ජපනීසටීම   

අභියොචක   - එේ. තේ. පෂවපකුමොර වික්රමසිංහ 

තපොදු අධිකොරිය  - එසව. එේ. ආර්. නදීකො දමයන්ති, ත ොරතුරු නිලධොරිණි - ක්රීඩො සංවර්ධන  

           තදපොර් තේන්තුව 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.10.23 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.11.13 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.01.07 

 

අභියාච යට පසුබිම්ූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2018.10.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

“World Junior ක්රීඩකයන් ත ෝරො ගැනීතේ ක්රමතේදය - 2018” 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2018.11.13 

දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ 

ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2019.01.07 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී.    

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

2 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාජේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචක සහ ක්රීඩො සංවර්ධන තදපොර් තේන්තුතේ ත ොරතුරු නිලධොරිනි පැමිණ ඇ . ශ්රී ලංකො බැඩ්මමින්ටන් සංගමතේ 

නේකළ නිලධොරියො පැමිණ නැ .  

අභියොචනය සලකො බැීතේදී ශ්රී ලංකො බැඩ්මමින්ටන් සංගමය, ක්රීඩො සංවර්ධන තදපොර් තේන්තුව යටතත් ලියොපදිචි 

සංගමයක්ද  යන්නත්, එය තපොදු අධිකොරියක් තලස සැලකිය හැකිද යන්නත් තකොමිෂන් සභොව විසින් විමසුේ කරන ලදී. 

තමිදී පළමුතවන්ම තකොමිෂන් සභොව විසින් ක්රීඩො සංවර්ධන තදපොර් තේන්තුතේ ත ොරතුරු නිලධොරිනිතගන් විමසනු 

ලැබුතේ ත ොරතුරු ඉල්ීම පිළිබඳව කිසිදු ප්රතිචොරයක් තනොකිරීමට තහවතුව කුමක්ද යන්නැයි. එවිට එම නිලධොරිනි පවසො 

සිටිතේ ශ්රී ලංකො බැඩ්මමින්ටන් සංගමය යන්න සවතේච්ඡො සංවිධොනයක් වන අ ර, එවැනි සංගේද ත ොරතුරු පන  ප්රකොරව 

ත ොරතුරු නිලධොරිතයක් පත්කිරීමට බැඳී ඇති බවයි. තමම ක්රියොවලිය සියළුම සංගේ වලට ක්රීඩො සංවර්ධන 

තදපොර් තේන්තුව මගින් දැනුේ දී ඇති නමුත් එය ක්රියොත්මක කර ඇත්තත් සංගේ කීපයක් පමණ වන බවට නිලධොරිනිය 

තකොමිෂන් සභොවට තපන්වො තදන ලදී. ශ්රී ලංකො බැඩ්මමින්ටන් සංගමයට (එවකට බැඩ්මමින්ටන් අතුරු කමිටුවට) තේ පිළිබඳව 

සිිකැඳීේ දන්වො තිබුනද ඒවොට ප්රතිචොර බැඩ්මමින්ටන් සංගමය මගින් ලබො තනොදී ඇති බවත් එතලස ප්රතිචොර තනොදැක්ීම 

ම  එම සංගමයට ක්රීඩො සංවර්ධන තදපොර් තේන්තුව මගින් මුදල් ආධොර සැපයීම නව ො ඇති බවත් ත ොරතුරු නිලධොරිනි 

කරුණු දක්වන ලදී. 

තමතලස  ක්රමතේදයන්  සෑදීමට  නනතික බල ල  ඇත්තත් ක්රීඩො සංවර්ධන තදපොර් තේන්තුවටද  තනොතහොත්  තමවැනි  

සංගේ  වලටද  යන්න තකොමිෂන්න් සභොව ත ොරතුරු නිලධොරිනිතගන් විමසු කල ඇය  පවසො සිටිතේ තමම සංගේ සවතේච්ඡො 

සංවිධොන තලස ක්රියොත්මක වන බවත්, එනමුදු  විගණකොධිපතිට ඒවො විගණනය කිරීමට බල ල ඇති අ ර, තමවැනි සංගේ 

වලට අදොළ ඡන්ද පවත්වනුතේ සංගේ මගින් තහෝ එතලස තනොවන අවසවථොවකදී තදපොර්තුතේන්තුව මගින් බවත්, සංගේ 

ලියොපදිංචි කරනු ලබන්තන් අධෙක්ෂ-ජ රාල් යටතත් බවත් ප්රකොශ කරන  ලදී. එමනිසො තමවැනි සංගේ ආශ්රි ව නනතික 

බලය තදපොර් තේන්තුවට සෘජුවම ඇති බව ඇය පවසන ලදී.   

තකොමිෂන් සභොව තමිදී දක්වො සිටිතේ තමවැනි සංගේ තපෞද්ගලික ආය න තනොවන බවත්, රොයෙ තනොවන සංවිධොනයන් 

තලස සැලකිය හැකි තනොවන බවත්, ක්රීඩො සංවර්ධන තදපොර් තේන්තුව ආධොර මගින් ක්රියොත්මක වන නමුත් ක්රීඩො පනතත් 

29 වන වගන්තිය ප්රකොරව සවථොපි  ී ඇති බැවින් ශ්රී ලංකො බැඩ්මමින්ටන් සංගමය තපොදු අධිකොරියක් තලස සැලකිය හැකි 

බවය. 

තකොමිෂන් සභොතේ විමසීතමන් අනතුරුව ත ොරතුරු නිලධොරිනිය පවසො සිටිතේ තේ වන විට තමම සංගමය විසුරුවොහැර 

ඇතිබවත් තමම සංගමතේ කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහො අතුරු කමිටුවක් පත්කර ඇති බවත්, තමම ත ොරතුරු ඉල්ීම පිළිබඳව 

අතුරු කමිටුතේ සභොපතිව (නිශොන්  යයසිංහ මයො) ලිපියකින් දැනුවත් කර ඇතිබවත්ය.  වදුරටත් පැහැදිලි කරමින් 

නිලධොරිනිය තපන්වොතදන ලද්තද් තමවැනි තත්රීේ කටයුතු සේබන්ධතයන් තදපොර් තේන්තුව මැදිහත් වූ විට එය 

‘තද්ශපොලනික මැදිහත්ීමක්’ යයි තචෝදනො එල්ල ීම නිසො තදපොර් තේන්තුව තමවැනි කටයුතු වලදී සහභොගී තනොවන 

බවය.  

අභියොචක විසින් තමම ක්රීඩකයන් ත ෝරො ගැනීතේ ක්රමතේදතේ විනිවිදභොවයක් තනොමැති තහයින් දක්ෂ ක්රීඩකයන්ට මහත් 

අසොධොරණයක්  සිදු වන බව තපන්වො තදන ලදී.  

 

නිජයෝගය: 

අභියොචනො විභොගතේ දැක්වූ කරුණු ම  අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉල්ීතේ ඉල්ලො සිටි ත ොරතුර සේබන්ධව ප්රතිචොර 

දැක්ීමට සහතකොමිෂන් සභොව හමුතේ තපොදු අධිකොරියක් තලස නිතයෝයනය ී කටයුතු කිරීමට ශ්රී ලංකො බැඩ්මමින්ටන් 

සංගමය ත ොරතුරු පන  ප්රකොරව බැදී සිටියි.. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ශ්රී ලංකො  බැඩ්මමින්ටන් අතුරු පොලක කමිටුතේ සභොපති වන නිශොන්  යයසිංහ නේ ඇති පද්ගලයොට ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවොසිකම පිලිබඳ පනතත් 39(1) (ඇ) වගන්තිය ප්රකොරව තනොපැමිණීම ගැන අවවොදොත්මක ලිපියක් යැීමට සහ ඔහුට 

මීළඟ කැඳීේ වොරතේ තකොමිෂන් සභො විභොගය සඳහො පැමිණීමට තමයින් නිතයෝග කරනු ලැතේ.  

අභියොචනය කල්  බන  ලදී. 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 06.08.2019 

***** 

 


