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ඒ. අබේගුණවර්ධන එ. මැතිවරණ බ ොමිෂන් සභොව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලි  වශබෙන් විභොග කිරීම)/ 1198 /2019 (2019.08.06 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී 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 

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

 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

බ ොමිෂන් සභො සමොජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

බ ොමිෂන් සභො සමොජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

බ ොමිෂන් සභො සමොජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභිෙොච    -     ඒ. අතේගුණවර්ධන 

බනොතිසි ලත් පොර්ශවෙ             -    නේකළ නිලධොරී, මැතිවරණ තකොමිෂන් සභොව 

 

බපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඒ. අතේගුණවර්ධන  

තපොදු අධිකොරිය  - සමන් ශ්රී රත්නොයක 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2017.08.22 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2017.09.11 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.10.29 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.11.13 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.12.13 

 

අභිෙොචනෙට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2017.08.22 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 

මො/මැ/ඉII/2016/1 දරණ ලිපිතේ පිටප ක් හො පිළිතුතරි පිටප ක්  
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ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.09.11 දිනැතිව දන්වො ඇත්තත් අදොළ ලිපිය ත වන පොර්ශවවයක් විසින් සපයො 
ඇති ත ොරතුරක් වන බැවින් පනතත් 29(2) උප වගන්තිය අනුව තුන්වන පොර්ශවවය වන ග්රොම 
නිලධොරීතගන් විමසීමක් තනොකර අදොළ ත ොරතුරු ලබොදීතේ හැකියොවක් තනොමැති බවයි. මින් අ ෘප්තතියට 
පත් අභියොචක 2018.10.29 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. 2018.11.13 
දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො දන්වො ඇත්තත් ග්රොම නිලධොරී විසින් ලබො දී ඇති පිළිතුරු ලිපිතේ අභියොචකට 
අදොළ ත ොරතුරු පමණක් තනොව තවනත් බොිර පොර්ශවවයන්ටද අදොළ ත ොරතුරු එි ඇතුළත්වන බැවින් 
එකී බොිර පොර්ශවවයන්තේ ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබොදීතේ හැකියොවක් තනොපවතින බවයි. මින් 
අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.12.13 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.      

අභිෙොචනෙ සල ො බලන අවස්ථොබේ දී උද්ගත වූ  ොරණො:  

අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 
2019.07.12 දිනැතිව තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොවට ලිඛි  කරුණු කියොපෑමක් සිදුකර ඇති බව 
තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලද අ ර එමඟින් දන්වො අත්තත් අභියොචකට අදොළවන 
ත ොරතුරු පමණක් තේ වන විටත් අභියොචක තව  ලබො දී ඇති බවයි. අතනක් ත ොරතුරු ලබොදීම 
සේබන්ධව තුන්වන පොර්ශවයන්තේ තපෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ප්රශවනග  වන බැවින් එම ත ොරතුරු ලබො 
තනොදිය හැකි බවයි. 

තමිදී තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්වො සිටිතේ ග්රොමනිලධොරී විසින් අදොළ ත ොරතුරු ලබො තනොදීමට වන සිය 
කැමැත්  ලිඛි ව ලබොදී ඇති බවයි. 

නමුත් අභියොචක විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ තමිදී ග්රොම නිලධොරීවරයොතගන් බලවත් අසොධොරණයක් 
සිදුව අති බවත් ඇය විසින් අනිසි අකොරතයන් ගේවොසීන් තලස අදොළ ලිපිය ලියො ඇති බවත්ය. තමම 
කරුණ සේබන්ධව තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනය තයොමුවූ අ ර තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර 
සිටින්තන් තමිදී අදොළ ග්රොම නිලධොරීවරයොතගන් සැලකිය යුතු දැඩි අසොධොරණයක් අභියොචකට සිදුව ඇති 
බවයි. ඒ අනුව තමම ත ොරතුරු ත වන පොර්ශවයක් හො සේබන්ධ වූවත් අභියොචකට සිදුව ඇති බලවත් 
අසොධොරණය හො ග්රොම නිලධොරීවරයොතගන් අනිසි ක්රියොවක් සිදුව ඇති බැවින් තමම සුවිතශවෂී අවසවථොවට 
ලඝුවන ආකොරතයන් අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තමම නිතයෝගතේ සඳහන් කර ලබො දිය 
හැකි බවයි.  

ඒ අනුව ඊට අදොළ ත ොරතුරු පහ  පරිදි තේ. 

ගෘහ අං ෙ නම්  

197/A/2  ොරතප්තරිය තහවවතේ තහවමතිලක 
 ොරතප්තරිය තහවවතේ ලයනල් 
 ොරතප්තරිය තහවවතේ ගුණතසවන  

සොමොනෙ පදිංචියි 
දැනට සොමොනෙ පදිංචි නැ  

198/B/3 තයෝතිමුණි දඩල්ලතේ බන්දුල 
ගී ොනි තමොනිකො වත්තුතහවවො  

දැනට සොමොනෙ පදිංචි නැ  

209/2  තහට්ටටියොදුරතේ තුසි  දයො කුමොර  
තවදතේ නිලොනි  

දැනට සොමොනෙ පදිංචි නැ  

228/A චේපො චන්රොනී රොයපක්ෂ  දැනට සොමොනෙ පදිංචි නැ  

229/1 රන්තදොඹතේ නිශොන්ද නන්ද මතහවෂ 
තමොරින් හසි ො කුමොරි සිරිවර්ධන  

දැනට සොමොනෙ පදිංචි නැ  

281/D/19 දඩල්ලතේ අසංකො සමන් කුමොරි ද සිල්වො  
ත න්නතකෝන් මුදියන්තසවලොතේ අනුලො ත න්නතකෝන් 

දැනට සොමොනෙ පදිංචි නැ  

281/D/24 කොරියවසේ තහට්ටටි න්ිතේ තනලුේ  
උඩුතේ තදොන් ශෙමොලි අතේරත්න 
කොරියවසේ තහට්ටටි න්ිතේ  මොලි තනරංයලො ද සිල්වො  

දැනට සොමොනෙ පදිංචිය නැ  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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281/D/25/1  වඩුතේ නතයෝමි ප්රියදර්ශනී 
රීන්ර රුවන් පතිරණ  

දැනට සොමොනෙ පදිංචි නැ  

281/D/26 මුරුක්කුවොදුරතේ මිල් තරෝයි 
බොලයද්තදිතේ චන්රො කුමොරි  

පදිංචිය හැරතගොසව ඇ   

281/D/31 දඩල්ලතේ ආරියදොස 
මතහන් නේුතහවවොතේ ඉන්රොනී  

දැනට සොමොනෙ පදිංචිය නැ  

281/D/34  වඩුතේ තසවමදොස  
තකොමලින් සුදුසිංහ හක්මහදුරතේ  

දැනට සොමොනෙ පදිංචිය නැ  

281/D/35 නොවුරුන්නතේ ීලො යයන්  
චොන්දනී සුදුසිංහ  

දැනට පදිංචි නැ  

288/A/4 යොසිංහ දයො ෂර්මිලො හංසනී 
කැටිතප්තගම ආරච්චචිතේ මින්ද  

දැනට පදිංචි නැ  

281/D/41 තදොන් කරතන්ලිසව අතේගුණවර්ධන 
පොඨී අතේගුණවර්ධන  

දැනට පදිංචි නැ  - වයසවග ය  

241/D/42 අසි  අතේගුණවර්ධන 
පියදිගමතේ ජීවො සමන්මී  

දැනට පදිංචි නැ  

281/D/55 ඇතලක්සැන්ඩර් යොසිංහ 
මොලනී යොසිංහ  

පදිංචිය හැරතගොසව ඇ  

281/D/53  තිරිමොදර උහලි  
තිරිමොදර මල්කි උතේෂො  
අගේතපොඩි ඉන්රො  

දැනට සොමොනෙ පදිංචිය තමම 
වසතමි තවනත් සවථොනයක  

283/A/2  වලිකන්ද ගමතේ දර්ශන ප්රදීප්ත තරෝහණ  
දඩල්ලතේ  නුයො දිල්කි  

දැනට සොමොනෙ පදිංචිය නැ  

 

නිබෙෝගෙ: 

ඒ අනුව තමතලස ලබොදුන් ත ොරතුරු තමම අභියොචනතේදී පැන නැගුණු විතශවෂි  අවසවථොව සළකො බලො 
අභියොචකට ලබොතදන අ ර තේ හො සමොන තවනත් අභියොචනොවලදී අනුගමෙ කර තනොගනු ඇ . 
අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට්ට අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  

***** 

 


