
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

ඩී. ජී. ශ්රීමතී  ජයවර්ධන  එ  අධිකරණ ස ේවා සකාමිෂන්  භා කාර්යාලය     

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම) /1495/19 (2019.07.30 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.  

 

 භාපති:   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

 

අභියාචක   -   ඩී. ජී. ශ්රීමතී යයවර්ධන   

සනාතිසි ලත් පාර්ශවය  -   නේකළ නිලධොරි, අධිකරණ තසවවො තකොමිෂන් සභො කොර්යොලය  

 

සපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඩී. ජී. ශ්රීමතී යයවර්ධන 

    යසවතී වොසල 

තපොදු අධිකොරිය  - ඩී. එේ. ඩී. සී. බණ්ඩොර, නේකළ නිලධොරි- අධිකරණ තසවවො තකොමිෂන් සභො  

           කොර්යොලය 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2019.02.07 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2019.03.06 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.04.26 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 

අභියොචක 2019.02.07 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

“අංක 97, පළමු පටුමඟ, නවනගරය, තපොතලොන්නරුව ලිපිනතේ පදිංචි ඩී. ජී. ශ්රීමතී යයවර්ධන වන 
මොතේ සැමියො වූ ආර්.තක්. හැන්ි මහ ො 1984.11.12  දින මහනුවර දිසො අධිකරණයට අනුයුක්  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

අධිකරණ තපොත් බන්දුේකරු වශතයන් තසවවයට වොර් ො කර ඇ . පසුකොීනව එක් එක් අධිකරණ 
වල තසවවය කල අ ර 2004 වර්ෂතේ සැප් ැේබර් මොසය වන විට ඔහු වැඩකරන ලද්තද් ගල්කිසවස 
දිසො අධිකරණතේය. 2004 වර්ෂතේ සැප් ැේබර් මොසතේ සිට තේ දක්වො ඔහු පිලිබඳ කිසිදු ත ොරතුරක් 
තසොයොගැනීමට  තනොහැකි ී ඇ . ඔහු පිලිබඳ ඉදිරි කටයුතු කරගැනීම සඳහො මො හට ඔහුතේ තසවවො 
කොලය වොර් ො කිරීම සේබන්ධව නිසි ත ොරතුරු අවශෙ ී ඇ . තේ සේබන්ධව කොරුණික අවධොනය 
තයොමුකර මොතේ සැමියොතේ රොයකොරී වැඩ කිරීම සේබන්ධව අදොළ ත ොරතුරු ලබො තදන්න.” 

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

2019.03.06 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  

ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2019.04.26 දිනැතිව තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය  ලකා බලන අව ේථාසේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තකොමිෂන් සභොව විසින් අභියොචකතගන් ප්රශවන කර සිටියදී ඇය පැවසුතේ  ම සවවොමිපුරුෂයො අතුරුදහන් ී ඇති 

බැවින් ඔහු අවසොන වශතයන් රැකියො කටයුතු කල සවථොනතයන් ඔහුතේ තසවවය පිළිබඳව විසව ර ලබො ගැනීමට 

අ ෙොවශෙ බවයි.  වද අභියොචක පවසො සිටිතේ  ම සවවොමියො අවසොන වශතයන් ගල්කිසවස දිසො අධිකරණතේ 

ලිපිකරුතවකු වශතයන් ක්රියො කල බවත්  ම සවවොමියො අතුරුදහන් ී ඇති බැවින් ඔහුතේ විශ්රොම වැටුප ආදිය සොදො 

ගැනීම සඳහො තමම ත ොරතුරු අවශෙ වන බවයි. 

තකොමිෂන් සභොව එවිට අභියොචකතගන් එම අතුරුදහන් ීම තකතසව වූවක්ද යන්න විමසුවද ඇයට ඒ පිළිබඳව 

අවතබෝධයක් තනොතිබිණි.  

තපොදු අධිකොරිය තමිදී අධිකොරියට ත ොරතුරු ඉල්ීම 2019.02.11 දින ලැබී, තමවැනි පුද්ගලතයකුතේ ත ොරතුරු 

පිළිබඳව මොනව සේපත් කළමනොකරණ අංශතයන් විමසු විට, ආර්.තක්. හැන්ි නේ ඇති පුද්ගලතයකු පිලිබඳව 

ඔවුන් සතුව ත ොරතුරු තනොමැති බව ප්රකොශ කල බව තකොමිෂන් සභොවට තපන්වො තදන ලදී.  වද තමම ආර්.තක්. 

හැන්ි නමැති පුද්ගලයො පසුකොීනව  ම නම නී ෙොනුකූලව “රූපසිංහ කට්ටිතේ හැන්ි” යන්තනන් “තහන්රි 

රූබසිංහ” යන්නට  තවනසව කර ඇති බවට තමිදී තපොදු අධිකොරියට තසොයො ග  හැකි වූ බවත්, තමම නේ තවනසව 

කිරීම 1985.11.21 දින, ඔහුතේ විවොහයට තපර සිදුකර ඇති බවත්, ඔහුතේ 1991.07.17 දිනැති විවොහ සහතිකතේද 

නම තහන්රි රූබසිංහ තලස ලියො ඇති බවත් තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

තේ පිළිබඳව තකොමිෂන් සභොව අභියොචකතගන් විමසු කල ඇය තේ පිළිබඳව සවිර අවතබෝධයකින් තනොමැති බව 

පැහැදිලි විය. 

 වදුරටත් තපොදු අධිකොරිය විසින් පරීක්ෂණ කිරීතේදී තසොයොතගන ඇති කරුණු වලින් තපනී ඇත්තත් ඉහ  සඳහන් 

තහන්රි රූබසිංහ නැමැත් ො රැකියොතේ නිර  ී ඇත්තත් ගල්කිසවස දිසො අධිකරණතේ තනොව ගල්කිසවස 

මතහවසවරොත් අධිකරණතේ බවත්ය. තපොදු අධිකොරිතේ නේකළ නිලධොරියො විසින් තහන්රි රූබසිංහ නැමැත් ො 

අවසොන වශතයන් තසවවයට වොර් ො කර ඇති දිනය 2004.08.16 තලස තපන්වො දුන් අ ර තමම  ැනැත් ො තසවවය 

අ හැර ගිය පුද්ගලතයක් තලසට ගල්කිසවස මතහවසවරොත් අධිකරණතයන් 01.10.2004 දින අංක EAEF 1/1605 

ලිපිතයන් නේකර ඇති බවට තකොමිෂන් සභොවට දක්වන ලදී. 

නිසයෝගය: 

අභියොචක විසින් ත ොරතුරු ඉල්ලො ඇති පුද්ගලයො නී ෙොනුකූලව නොමය තවනසව කිරීමක් සිදුකර ඇති බවත්, ඔහු 
තසවවය අ හැර ගිය පුද්ගලතයක් තලසට ගල්කිසවස මතහවසවරොත් අධිකරණය හඳුනොතගන ඇති බවත් ආභියචකට 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

තකොමිෂන් සභොව විසින් දැනුේ තදන අ ර එබැවින් අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබොග  තනොහැකි 
බැවින් තගොනුතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරයි. 

අභියොචනතේ කටයුතු 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 ලැතේ. 

************* 

 


