
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

1 

ඩබ්. ඩී. ගල්ගොඩැලල  එ  මැතිවරණ ් ොමිෂන් සභොව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම) /1156/2019 (2019.07.17 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.  

 

සභොපති:                                    මින්ද ගේමේපිල  

් ොමිෂන් සභො සමොජි :  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

් ොමිෂන් සභො සමොජි :  ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

් ොමිෂන් සභො සමොජි :  විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අභියොච    -    ඩබ්. ඩී. ගල්වතගොඩැල්වල 

් ොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරි - මැතිවරණ තකොමිෂන් සභොව  

 

්පනීසිටීම   

අභියොච    - පැමිණ නැ  

්පොදු අධි ොරිය  - සමන් ශ්රී රත්නොයක, නේකළ නිලධොරි - මැතිවරණ තකොමිෂන් සභොව  

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.12.08 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.12.21 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.12.31 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2019.01.17 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.01.29 

 

අභියොච යට පසුබිම්වූ  රුණු: 

 

අභියොචක 2018.12.08 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

i. අංක BOP/2/2-11 හො 2014.12.12 දිනැති ලිපිතයි 3 වන තේදතේ සඳහන් පරිදි අරියතිලක රණීර නම ඡන්ද ිමි 

නොම තල්වඛනයට ඇතුලත් කිරීමට සුදුසු නමක් තලස පිළිගන්තන්ද ?  

ii. 2018.09.30 දිනැති ලිපිතේ 3 වන තේදතේ සඳහන් පරිදි 2008 - 2014 දක්වො අංක 130/බී - හොලිවල වසතේ, හොලිවල 

ගතේ ගෘහ අංක වරිපනේ අංක 726/ඩී යටතත් ඡන්ද ිමි නොම තල්වඛනතේ ලියොපදිංචි අරියතිලක රණීර නමට 

ඇතුලත් 590544000X දරන හැඳුනුේප  සහ රොයපක්ෂ කංකොනේතේ තේමල ො නමට ඇතුලත් අංක 606900015X 

දරන හැඳුනුේ ප  ඡන්ද ිමි නොම තල්වඛනයට ඇතුලත් කිරීමට සුදුසු නිවැරදි යොතික හැඳුනුේප ක් තලස 

පිළිගන්තන්ද? 
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iii. 2018.09.30 දිනැති ලිපිතේ 3 වන තේදතේ සඳහන් පරිදි 2015 සහ 2016 වර්ෂ වල අංක 130/බී - හොලිවල වසතේ, 

හොලිවල ගතේ ගෘහ අංක වරිපනේ අංක 726/ඩී යටතත් අරියතිලක රණීර නමට ඇතුලත් 590544000V දරන 

හැඳුනුේප  සහ රොයපක්ෂ කංකොනේතේ තේමල ො නමට ඇතුලත් අංක 606900015V දරන හැඳුනුේප  ඡන්ද ිමි 

නොම තල්වඛනයට ඇතුලත් කිරීම සුදුසු නිවැරදි යොතික හැඳුනුේප ක් තලස පිළිගන්තන්ද? 

iv. 2018.09.30 දිනැති ලිපිය සමග ඇමුණුේ 1 සහ 2 වශතයන් ඉදිරිපත් කර ඇති 2018 පළොත් පොලන මැතිවරණ 

තකොමිෂතේ තවබ් අඩවිතයන් භොග  කරගත් ඡන්ද ිමි නොම තල්වඛන වල උපුටන අරියතිලක රණීර නමට ඇතුලත් 

අංක තදොළහකින්ුත් අංක 195905404000 දරන හැඳුනුේප  සහ රොයපක්ෂ කංකොනේතේ තේමල ො නමට 

ඇතුලත් අංක 196069000015 දරන හැඳුනුේප  ඡන්ද ිමි නොම තල්වඛනයට ඇතුලත් කිරීමට සුදුසු යොතික 

හැඳුනුේප ක් තලස පිළිගන්තන්ද? 

v. ඉහ  ii, iii සහ iv  තේද වල සඳහන් හැඳුනුේපත් හයම (6) මැතිවරණයක් දී ඡන්දය දැමීම සඳහො වලංගු යොතික 

හැඳුනුේපත් තලස පිළිගන්තන්ද? 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.12.21 දිනැතිව පිළිතුරු සැපුවද තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.12.31 

දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2019.01.17 දිනැතිව ප්රතිචොර 

දක්වමින් පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු නිලධොරි විසින් ලබො දී ඇති පිළිතුර හො එකඟ වන බවය. තමම තීරණතයන්ද අභියොචක 

සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2019.01.29 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියොච ය සල ො බල  අවස්ථෝේදී උද්ගතූ  ොරණො: 

අභියොචක පැමිණ නැ . 

තකොමිෂන් සභොව කරුණු විමසීතමන් පසු තපොදු අ 

ධිකොරිතයන් පවසො සිටිතේ අභියොචක විසින් ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු සියල්වල ප්රශවණ  වල සවවභොවයක් ගන්නො අ ර, එම 

ත ොරතුරු තපෞද්ගලික ආරවුලක් තහවතු තකොටතගන විමසන බවය.  වද අභියොචක විසින් සමහර පුද්ගලයින් ඡන්දය භොවි ො 

කල ආකොරයත්, හැඳුනුේපත් කීපයක වලංගුභොවය ප්රශවණ කරන බවත් තකොමිෂන් සභොවට තපන්වොතදන  ලදී. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචකට පිළිතුරු සපයො ඇත්ද යන්නත්,  වද තපොදු අධිකොරියට ලබො තනොදිය හැකි ත ොරතුරු 

තමොනවොද යන්නත් එවිට තකොමිෂන් සභොව ප්රශවණ කරන ලදී. තමයට පිළිතුරු වශතයන් තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ 

ඉල්වීේ අංක v හැර අන් සියල්වලටම පිළිතුරු ලබො දී ඇති බවත්, අංක v විමසන්නො වූ ඡන්දය භොවි  කල ආකොරය එම 

ත ොරතුරු වල සංතේදී ොවය සහ තපෞද්ගලිකත්වය තහවතු තකොට තගන අභියොචකට කිසිදු ආකොරයකින් ලබො දීමට තනොහැකි 

බවය.     

නි්යෝගය: 

තපොදු අධිකොරිතේ තීරණය තමයින් සවීර තකතර්. තපොදු අධිකොරිය විසින් සපයො දී ඇති පිළිතුරු ප්රමොණවත් බැවින් විභොගය 

අවසන් තකතර්. 

අභියොචනතේ කටුතු තමයින් අවසන් කරන ලදී. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව 

තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතබ්. 

***** 


