
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

එච්. ජයන්  කුමොර එ. ප්රොතේශීය තේකේ කොර්යොලය, ඉඹුේතේ  

RTIC Appeal (පුේගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 251 /2018 (2018.07.12 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  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තජයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වේගම  
 
අධ්යක්ෂ-ජනරොේ:  පියතිසවස රණසිංහ  

 
අභියොචක   -     එච්. ජයන්  කුමොර 
තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    ප්රොතේශීය තේකේ, ප්රොතේශීය තේකේ කොර්යොලය, ඉඹුේතේ 

 
තපනීසිටීම   
අභියොචක   - අභියොචක විභොගයට තනොපැමිතණන ලදි 
තපොදු අධිකොරිය  - ඩී.පී.යූ. තර්ණුකො, අතිතර්ක ප්රොතේශීය තේකේ 

 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය  2017.12.06 

ත ොරතුරු නිළධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය  2017.12.18 

නේ කල නිළධ්ොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2017.12.27 

නේ කල නිළධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය  2017.12.28 දින අභියොචනය ලද 
බව දැන්ීම 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.02.19 

 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2017.12.06 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදී. 
 

රත්/ප්ර 16655 දීමනො පත්ර ඉඩතේ පසු පැවරීම සේබන්ධ් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු 
 

1. අභියොචක උපන්දො සිට පදිංචි රත්/ප්ර 16655 අංක දරන ඉඩේ අභියොචකතේ පියොවන තහොරණෑකොරතේ 
ගුතන්රිසව යන අය පසු අයිතිය පැවරීමට ලබොදුන් අයදුේ පත්රතේ ත ොරතුරු 

2. ගුරුබැවිල ග්රොම නිලධ්ොරීතුමො තමම ඉඩේ සේබන්ධ්ව ලබොදුන් වොර් ොතේ ත ොරතුරු 
3. ග්රොම නිලධ්ොරීතුමො පසු අයිතිය පැවරීමට තමම ඉඩම සේබන්ධ්ව ලබොදුන් වොර් ොතේ ත ොරතුරු 
4. ප්රොතේශීය තේකේතුමො පසු අයිතිය පැවරීමට අවසර දී ඇත්නේ ඒ සේබන්ධ්ව සියලු ත ොරතුරු 
5. ඉඩම පවරො ඇත්නේ ඒ සේබන්ධ්ව සියලු ත ොරතුරු 
6. 2015 වර්ෂතේදී ප්රොතේශීය තේකේතුමො ඉඩම සේබන්ධ්ව පරීක්ෂණ පැවැත්ූ ඒවොතේ සියලු ත ොරතුරු 
7. මීට තපර අභියොචක තව  පවරො අවලංගු කිරීම සේබන්ධ්ව සියලු ත ොරතුරු 
8. ඉහ  අංක දරන දීමනො පත්ර ඉඩම පැවරීමක් සිදුකර ඇත්නේ එම සියලු ත ොරතුරු 

 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො 2017.12.06 හො 2017.12.18 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් ත ොරතුරු ඉේීමට අදොළ පහ  
ත ොරතුරු ලබො තදන ලදි.  

1. රත්/ප්ර 16655 දීමනො පත්රයට අදොළ ඉඩම සේබන්ධ්වයි යන මැතයන් 2016.02.19 වන දින අභියොචක 
තව  තයොමුකර ඇති ලිපිය 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 
2. රත්/ප්ර 16655 දීමනො පත්ර ඉඩතමි පවතින ගැටලු සේබන්ධ්වයි යන මැතයන් 2016.02.03 වන දින 

අභියොචක තව  තයොමුකර ඇති ලිපිය 
3. ඉඩතමි පසු උරුමය නේ කිරීම යන මැතයන් 2015.08.26 වන දින ගුරුබැවිල ග්රොම නිලධ්ොරී වොර් ොව 
4. රත්/ප්ර 16655 දීමනො පත්ර ඉඩතමි ආරවුල සේබන්ධ්වයි යන මැතයන් 2015.10.09 වන දින අභියොචක 

තව  තයොමුකර ඇති ලිපිය 
5. පින්නකන්ද පදිංචි එච්.තක්. ගුතන්රිසව, එච්.තක් ජයන්  කුමොර පියපුතු අ ර ඉඩේ ආරවුල පිළිබඳවයි 

යන මැතයන් 2015.08.26 වන දින ගුරුබැවිල ග්රොම නිලධ්ොරී වොර් ොව 
6. රත්/ප්ර 16655 දීමනො පත්ර ඉඩතමි ආරවුල සේබන්ධ්වයි යන මැතයන් 2015.08.11 වන දින අභියොචක 

තව  තයොමුකර ඇති ලිපිය  

තලස තේඛන 6ක් අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉේීමට අදොළවන පරිදි ලබො දුන්නද එතලස ලබොදුන් ත ොරතුරු 
අභියොචක අයදුේ කරන ලද ත ොරතුරු ඉේලිමට සෘජුවම හො නිශවචි වම ආමන්ත්රණය කර තනොතිබීමහො 
අසේූර්ණ තමන්ම තනොමගයවන සුළුබව තහවතුතවන් අභියොචක 2017.12.27 දින නේ කළ නිළධ්ොරී හට 
අභියොචනය කරන ලදි.  

තමතලස නේකළ නිළධ්ොරියොට අභියොචනය කිරීතේදී අභියොචක විසින් පහ  දැක්තවන තකොටසව පිළිබඳව විමසන 
ලදි.  

1. අභියොචක උපන් දො සිට පදිංචි රත්/ප්ර 16655 අංක දරන ඉඩම අභියොචකතේ පියොවන තහොරණෑකොරතේ 
ගුතන්රිසව යන අය පසු අයිතිය පැවරීමට ලබොදුන් අයදුේපත්රතේ ත ොරතුරු යන පළමු ත ොරතුරු ඉේීමට 
අදොළ පළමු තකොටස නීකරණය කරමින් 2015 වර්ෂතේ පසු අභියොචකතේ පියො විසින් අදොළ ඉඩම 
පැවරීමට කිසියේ ඉේීමක් කර තිතේද නැේද යන්න විමසන ලදි.  

8 වන තකොටසින් ඉේලො සිටින ලද ත ොරතුරුවලට අදොළව පහ  දැක්තවන පරිදි එය අභියොචක විසින් නැව  
සකසව කර විමසන ලදි.   

රත්/ප්ර 16655 අංක දරන ඉඩම , අභියොකතේ පියොතගන් පසු කිසියේ පැවරීමක් සිදුකර ඇතිද නැතිද යන්න ලිඛි ව 
ලබො තදන්න.   

නේකළ නිලධ්ොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 

2018.02.19 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

නිතයෝගය: 

අභියොචනො විභොගය සඳහො අභියොචක පැමිණ තනොසිටීමත් තපොදු අධිකොරිය විසින් 2018.07.09 දිනැති ලිපිය මඟින් 
ඉදිරිපත් කර ඇති ලියවිලි අනුව අයදුේකරන ලද ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බවත් තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය 
කරයි. 

ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
***** 

 


