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ලියන ගමගේ ඥානදාස එ ප්රාගීය ය සර්ධන න ංකරව ් ්ප්ර ාන ාාධනයායය  
RTIC Appeal (ගේඛනගත ාාධනයපටිපාටිය) 216/2017 (2018.02.08 දින පක්ති ගාාමිෂන් 

සභා රැස්වීගේදී විභාග කිරීගමන් අනතුරු් 2018.02.23 දින පක්ති විධිමත් 

ගාාමිෂන් සභා රැස්වීගේදී අනුමත ාරන යද නිගයෝගය   
 

2016 අරා 12 දරණ ගතාරතුරු දකනගකනීගේ අයිති්ාසිාම පිළිංඳ පනගත් 32(1) 

්ගන්තිය ප්රාාර් ාරන යද නිගයෝගය ස  2017 ගතාරතුරු දකනගකනීගේ 

අයිති්ාසිාම  පිළිංඳ ගාාමිෂන් සභා රීතින්ි ්ගාස්වතු ස  අභියාචන 

ාාධනයපටිපාටිය , රීති අරා 28 යටගත් ප්ත්ාගගන යනු යංන ාාධනය පටිපාටිය. 
 

සභාපති     -  මහින්ද ගේමේපිල මහ ො 

ගාාමිෂන් සභා සාමාජිා - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ් . ජී. පුංචිතේවො මහ ො 

ගාාමිෂන් සභා සාමාජිා -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්ර මිය 

අ යක්ෂ-ජනරාේ  - පියති ස රණසිුංහ මහ ො 
 

අභියාචා   - ලියන ගමතේ එොනදොස මහ ො 

ගනාතීසියත් පාධනශ්ය  - ටී ඒ ආරියපොල, සොමොනෙධිකොරී, ප්රොතීයය 

සුංවර්ධන බැුංකුව 
 

ගතාරතුරු ඉේීම ගගානු ාරන යද දිනය: 2017.08.03 
 

ගතාරතුරු නිය ාරියා තීරණය යංා දුන් 

දිනය:   

2017.08.25 
 

නේාළ නිය ාරියා ග්ත අභියාචනය 

ගයාමු ාළ දිනය: 

2017.08.30 

නේාළ නිය ාරියා තීරණය යංා දුන් දිනය:
  

- 

RTIC ගාාමිෂන් සභා් ග්ත අභියාචනය 

ගයාමු ාළ දිනය:  

2017.09.22 
 

 
  

අභියාචනයට පසුබිේූ ාරුණු: 

අභියොචක 2017.08.03 දිනැති ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

1. සහකොර සොමොනෙධිකොරී තරේණියටයට අයම්ේ තකොට මො හො  රක කල අතනකු  

නිලධොරීන්තේ නම, අධෙොපන හො ව් ඥ ය දුම්දුකේ සඳහො ලබො ග  ලකුණු, 

ත වො කොලය තවනුතවන් ලබොතදන ලද ලකුණු, කොර්ය සොධනය සඳහො ලබො 

තදන ලද ලකුණු හො සේුඛ පරීක්ෂණ සඳහො ලබො තදන ලද ලකුණු.  

2. සේුඛ පරීක්ෂණ සඳහො පළු දින හො තදවන දින සහභොගිවූ සේුඛ 

පරීක්ෂණ මණ්ඩලතේ නොම තල්වඛනය  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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3. සහකොර සොමොනෙොධිකොරී තරේණියටයට බඳවො ගැනීමට 2016/78 හො 2016/78-1 

චක්රතල්වඛයට අනුව සස  ීමේ ලබොදීමට අනුමැතිය ලබො තදන අධෙක්ෂක 

මණ්ඩල වොර් ොතේ පිටප   

4. සේුඛ පරීක්ෂණතයන් ත ෝරොග  අය ප  කිරීම සඳහො අධෙක්ෂක 

මණ්ඩලය ිසින් අනුමැතිය ලබො තදන ලද අධෙක්ෂක මණ්ඩල ප්රිකොතේ 

පිටප    

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.08.25 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් ත ොරතුරු ප්රතික්තෂ්ඨ ප කර 

ඇ . ්ත  ප්රතික්තෂ්ඨ ප කිරීමට තේතු තලස දක්වො ඇ ත  තමම ත ොරතුරු අදොළ වන 

පීගලයින්තේ කැමැ   තනොමැතිව ත ොරතුරු ලබොදිය තනොහැකි බව  තමම ත ොරතුරු 

ත වකයො හො ත වොතයෝයකයො අ ර පවතින ත ොරතුරු බැින් ලබො දිය තනොහැකි බව ය. 

්ම පිළිතුතරන් සැහීමකට ප  තනොවූ අභියොචක 2017.06.20 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො 

/නිලධොරිනිය තව  අභියොචනයක් තයොු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරියො දින 21 ක් ඇතුල  

ප්රතිචොර දැක්ීමමට අසම වූ තහයින්, අභියොචක 2017.08.25 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයක් තයොුකර ඇ .  

අභියාචනය විභාග කිරීගේ අ්ස්වථාගේදී උීගතූ ාාරණා: 

තපොම් අධිකොරිය 2018.02.06 දිනැතිව තකොමිෂන් සභතේ තනොඥ සි වලට ප්රතිචොර 

දක්ිමින් පවසො සිටින්තන් අභියොචක සමොනෙොධිකරී  නතුර සඳහො අයම්ේ කර ඇති 

අ ර ්ම සස ීමම තනොලැබීම තේතුතවන් සස ීමම සඳහො තපනී සිටි සියලු තදන 

ිසින් ලබොග  ුළු ලකුණු ි  ර ලබො තදන තලස ඉල්වලො සිටි බවයි.  වද තපොම් 

අධිකොරිය පනත  5 වගන්තිය යටත  පීගලික ත ොරතුරු වලට අදොළ වන 

ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් ත ොරතුරු තහළිදරේ කළ හැකි වන්තන් යේ තපොම් 

කටයු  ක් තහෝ ්ම ත ොරතුරු තහළිදරේ කිරීතේ ිශොල වශතයන් මහයන 

දුභසිීධිය ිසින් සොධොරණීකරණය කරන්තන් නේ තහෝ අදොළ  ැනැ  ො ්ම 

තහළිදරේ කිරීම සඳහො ලිඛි ව කැමැ   ලබොදී ඇ නේ පමණක් බව  සඳහන් 

තකොට සිටියි.  වද 2017.02.03 දිනැති 2004/66 අුංක දරණ අතිිතේෂ ගැසට් පත්රතේ 

නිතයෝග අුංක 20 (IV) යටත  ප්රගොීවව තහළිදරේ කළ යු ත  ඥ රණ හො 

ක රියොකොරකේ වන්තන්  'ිතේෂතයන්ම තපොම් යන ොවට බලපොන ත  ග  

ක රියොමොර්ග' හො ්ම ඥ රණවලට පදනේ කරග  'ද    හො ලියිලි' බවද සඳහන් 

තකොට ඇ . තපොම් අධිකොරිය සස ීමේ වලදී අයම්ේකරුවන් තව  ලකුණු ලබොතදන 

ආකොරය සඳහන් 2016.08.15 දිනැති අුංක 2016/78 දරණ චක්රතල්වඛයද අුණො ්වො 

ඇ .  

 

නිගයෝගය: 
  

ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු සහ තපොම් අධිකොරිතයහි ලිඛි  කරුණු කියොපෑේ සලකො බැීතමන් 

අනතුරුව පැහැදිලි වන්තන් ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු පනත  5 (1) (අ) වගන්තිය ප්රකොරව 

තපෞීගලික ත ොරතුරු තනොවන බවය.  වද ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු ලබො දීමට පන  යටත  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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කිසිම් අවහිරයක් තනොමැති බව තපනී යයි. ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු නිතයෝගය ලැබී සති තදකක් 

තුළ අභියොචක තව , ලබො දීමට තමයින් නිතයෝග කර සිටිු. 

අභියොචනය තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

 
 


