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කේ ඩී සී පී සිරිවර්ධන එ ශ්රී ලංකා මිනිනකදෝරු කදපාර්තකේනුව  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/769/2018 (2019.02.20 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  

කකාමිෂන සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

කකාමිෂන සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක  -     තේ ඩී සී පී සිරිවර්ධන  

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය -     නේකළ නිලධොරි, ශ්රී ලංකො මිනින්තදෝරු තදපොර් තේන්තුව  

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ නැ   

තපොදු අධිකොරිය  - තේ ඩබ්ලලිව් තේ කරුණොරත්න, නිතයෝයෙ සර්තව්යර් යනරොල් - ශ්රී ලංකො 

මිනින්තදෝරු තදපොර් තේන්තුව 

ආර් ඒ එන් එේ යයතසවකර, නීති නිලධොරි  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.07.06 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයේ තනොමැ   

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.07.28 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයේ තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.08.27 
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අභියාචනයට පසුබිේූ කරුණු: 

අභියොචක 2018.07.06 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

1. රයතේ මිනුේපති විසින් වර්ෂ 2003.02.27 තවනි දින පිළියල කර ඇති මු.පි.ක. 3533 ට අදොලව 

මතුගම ප්රොතද්ශීය තල්කේ විසින් එවන ලද මැනුේ නිතයෝග අංකය ඇතුලත් මැනුේ නිතයෝග 

තල්ඛනය. 

2. මතුගම ප්රොතද්ශීය තල්කේ විසින් ඔබ දිසවිේක කොර්යොලය තව  එවන ලද මැනුේ නිතයෝගය 

සමඟ එවන ලද අත්පත් කරගන්නො ඉඩේ පිළිබඳ විසව ර ඇතුලත් තල්ඛනතේ සහතික කරන ලද 

පිටප ේ (මු.පි.ක. 3533 ට අදොල කැබලි අංක 33 සහ 37 යන ඉඩේ කැබලි සඳහන් තල්ඛනය 

පමණේ ලබො තදන්න). 

3. රයතේ මිනුේපති විසින් වර්ෂ 2010.08.26 තවනි දින පිළියල කර ඇති මු.පි.ක. 4243 ට අදොලව 

මතුගම ප්රොතද්ශීය තල්කේ විසින් එවන ලද මැනුේ නිතයෝග අංකය ඇතුලත් මැනුේ නිතයෝග 

තල්ඛනය. 

4. මතුගම ප්රොතද්ශීය තල්ඛේ මු.පි.ක. 4243 පිඹුර සකසව කිරීමට මැනුේ නිතයෝගය සමඟ එවන ලද 

අත්පත් කරගන්නො ඉඩේ පිළිබඳ විසව ර ඇතුලත් තල්ඛනය (කැබලි අංක 3 - මු.පි.ක. 4243). 

5. ඔබතේ අංක ක/බැ/2/මතු/විවිධ හො 2016.09.21 තවනි දින දරන මතුගම ප්රොතද්ශීය තල්කේ තව  

තයොමු කරන ලද ලිපියට මතුගම ප්රොතද්ශීය තල්කේ විසින් එවන ලද ලිපිතේ සහතික කරන ලද 

පිටප ේ. 

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

අභියොචක 2018.07.28 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

2018.08.27 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචක පැමිණ නැ .  

තකොමිෂන් සභොව විසින් තපොදු අධිකොරිය ප්රශවන කිරීතේදී තහළිදරව් වුතේ අභියොචක විසින් ඉල්ීේ කර ඇති 

ත ොරතුරු වලින් ත ොරතුරු ඉල්ීම අංක 01 සහ 02 හැරුණු තකොට අතනකුත් සියලුම ත ොරතුරු 

2019.02.13 දිනැති ලිපිතයන් තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කල බවත්, එි පිටප ේ අභියොචකට යවො ඇති 

බවත්ය.  වද, ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු අතුරින් අංක 1 සහ 2 ලබො තනොදීමට තහවතු සහ ඒවො ලබො ග  

හැකි ආය නයන් පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමේ ඇතුළුව 2018.12.12 දිනැති ලිපියේද තකොමිෂන් සභොවට සහ 

අභියොචකට යවො ඇති බවත් තපොදු අධිකොරිය විසින් ප්රකොශ කරන ලදී. 

නිකයෝගය: 

අභියොචක විසින් ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ඔහුට ලබො දී ඇති බැවින් තමම 

විභොගතේ කටයුතු අවසන් කරනු ලැතබ්ල. අභියොචකට ලබො දී ඇති ත ොරතුරු වලින් ඔහු සෑිමක පත් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තනොවන්තන් නේ, මොසයක කොලයේ ඇතුල  ඒ පිළිබඳව තකොමිෂන් සභොවට දැනුේ තදන තලසට තමයින් 

නිතයෝග කරනු ලැතබ්ල. 

අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල.  

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

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල. 

******* 

 


