
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එච්.එම්.වයි.බණ්ඩාර එ. ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය, හේුම්ුේල 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1054/2019 (2019.06.24) දින පැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේදී 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 (ගොස්වතු හො අභියොචන කොර්යය 

පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  
. 

සභාපති:                                     මින්ද ගේමේපිල 

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   - එච්.එේ.වයි.බණ්ඩොර     

ද ාතිසි ලත් පාර්ශවය- ප්රොතද්ශීය තල්කේ, ප්රොතද්ශීය මහ තල්කේ කොර්යොලය      

 

දපනීසිටීම   

අභියොචක   - එච්.එේ.වයි.බණ්ඩොර      

තපොදු අධිකොරිය - පි.බි විමලසූරිය - පරිපොලන නිලධොරී 

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.11.07 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.11.07 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.11.20 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.12.10 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.12.15 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින් 2018.11.07 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

1. 2018.08.07 දින කලුපහන ග්රොම නිලධොරී විසින් එස්ව. එේ. මුදි ො ප්රියංගනී 

තසනවිරත්න යන අය විසින් පොර සකස්ව කිරීමට අවසර ඉල්ීම පිළිබඳව ග්රොම 

නිලධොරී විසින් ප්රොතද්ශීය තල්කේතුමො තව  යවන ලද වොර් ොව  

2. 2018.09.11 දින එස්ව. එේ. මුදි ො ප්රියංගනී තසනවිරත්න යන අයතේ පොර සකස්ව 

කිරීමට අවසර ඉල්ීම පිළිබඳව ඉහ  දින හල්දුේමුල්ල ප්රොතද්ශීය තල්කේතුමො 

විසින් ප්රධොන ඉංජිතන්රු මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිය බණ්ඩොරතවල තව  තයොමු 

කරන ලද ලිපිතේ පිටප   

3. 2018.10.17 දින ඉහ  සඳහන් ලිපියට පිළිතුරු යවන ලද විධොයක ඉංජිතන්රු 

විසින් ප්රොතද්ශීය තල්කේතුමො තව  එවන ලද ලිපිතේ පිටප   

4. 2018.10.29 දින හල්දුේමුල්ල ප්රොතද්ශීය තල්කේතුමො විසින් කළුපහන පදිංචි එස්ව. 

එේ.මුදි ො ප්රියංගනී තව  පොර සකස්ව කිරීමට අවසර ඉල්ීේ යන ලිපිතේ 

සහතික කළ පිටප  

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.11.07 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ පනතත් 

5වන වගන්තිතේ (අ) උප වගන්තියට අදොළ වන බැවින් ප්රතික්තෂ්ප කරන බවයි. තමම 

ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.11.20 දිනැතිව නේකළ 

නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.12.10 

දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ ඉල්ීම පනතත් 5 වන වගන්තිතේ (අ) උප 

වගන්තිතේ විධි විධොනවලට අදොළ තේතු ම   නි පුද්ගලතයකුතේ පුද්ගලිකත්වය 

ආක්රමණය කිරීමක් සිදු ීම යන කරුණ ම  ප්රතික්තෂ්ප කරන ලද බවයි. තමම 

තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.12.15 දිනැතිව අභියොචක 

විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාදේදී උේගතවූ කාරණා: 

2019.06.24 පොර්ශව තදකම පැමිණ සිටිති. අභියොචක ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරුවලින් 

තුනක් (11,12,13) හැර අනික් ත ොරතුරු ලබො දී ඇ . ලබො තනොදුන් 11,12,13 අංක වලට 

අදොළ ත ොරතුරු තකොමිසම ඉදිරිපිට අභියොචකට බොර දීම සිදු විය.  

ත ොරතුරු ලබො දී සේූර්ණ කිරීම ම  තගොනුතේ කටයුතු අවසන් කරනු ලැතේ. 

 

නිදයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය 

සතුව පවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 

ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීමට එකඟ වූ බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  
 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්වතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

***** 


