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කේ. ඩී. සී. පී. සිරිවර්ධන  එ. රබර් සංවර්ධන කෙපාර්තකේන්තුව   

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම/ RTIC 202/2018 (2018.09.19 දින පැවති විධිමත් 
යකාමිෂන් සභා රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව 2018.10.08 දින අනුමත කරන ලද නියයෝගය). 
 

2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන 

ලද නියයෝගය සහ 2017 යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා 

අභියාචන කාර්ය්යය පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටයත් පවත්වායගන යනු ලබන කාර්ය්යය පටිපාටිය.  
  

සභාපති:                           මින්ද ගේමේපිල 

කකාමිෂන්ත සභා සමාජික: යයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා 

කකාමිෂන්ත සභා සමාජික: ආචාර්ය්ය යසල්වවි තිරුචන්රන්  

කකාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝිණි වල්වගම  
 

අධයේෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක     - යේ. ඩී. සී. පී. සිරිවර්ය්ධන මහතා  

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය      - නේකළ නිලධාරී, රබර්ය් සංවර්ය්ධන කෙපාර්තකේන්තුව 

 

කපනීසිටීම   

 
අභියාචක   - පැමිණ නැත   

යපාදු අධිකාරිය  - අයි. ඩී. ලියනයේ, අධයක්ෂක (පාලන), රබර්ය් සංවර්ය්ධන කෙපාර්තකේන්තුව 

      ජී. ඩී. නදීක, සහකාර අධයක්ෂක, පළාත් කාර්ය්යාලය, කළුතර  
 

යතාරතුරු ඉල්වීම යගානු කරන ලද දිනය 

 

2017.05.08 

යතාරතුරු නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2017.11.22  

  
නේ කල නිළධරයා යවත අභියාචනය යයාමු කළ දිනය 

  
2017.11.28 

නේ කල නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

ප්රතිචාරයේ 
යනාමැත. 

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභාව යවත අභියාචනය 
යයාමුකළ දිනය 

2018.01.29 

 

අභියාචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 

අභියාචක 2017.05.08 දිනැති යතාරතුරු ඉල්වීම මගින්, ලියාපදිංචි අංක 78953KL254 දරන නාගහවත්ත 
රබර්ය් ඉඩමට අදාළ යල්වඛණයේ සතය පිටපතේ යහෝ එයට අදාළ යල්වඛණ වල යහෝ වාර්ය්තා වලින් ලබාගත් 
පිටපතේ ඉල්වලා සිටින ලදී.  

 

යතාරතුරු නිලධාරියා 2017.11.22 දිනැතිව, යතාරතුරු ඉල්වුේ කරන ලද ඉඩම යපාදු අධිකාරිය යවත 
ලියාපදිංචි ී ඇත්යත් යවනත් පුද්ගලයයකුයේ නමින් ීම සහ අදාළ ඉඩයේ වර්ය්තමාන අයිතිය අභියාචකයේ 
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නමින් පවතී නේ ඒ බව තහවුරු කිරීමට අවශය යල්වඛණ ඉදිරිපත් යනාකිරීම යන යහවතු මත පනයත් 5 වැනි 
වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව යතාරතුරු ඉල්වීම ප්රතිේයෂවප කරන බව දන්වා ඇත. යමයින් අතෘප්තතියට පත් 

අභියාචක විසින් 2017.11.28 දින නේ කළ  නිලධරයා යවත අභියාචනයේ යයාමුයකාට ඇත. යමයට 
නේකළ නිලධරයා යවතින් ප්රතිචාරයේ යනාළද යහයින්, අභියාචක විසින් 2018.01.29 දිනැතිව යකාමිෂන් 
සභාව යවත අභියාචනයේ යයාමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියාචක විසින් ඉල්වුේ කරන ලද යතාරතුරු ලබා යනාදීමට යහවතුව යලස යපාදු අධිකාරිය විසින් 2016 

අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 5(1)(අ) වගන්තිය ඉදිරිපත් කරන ලදී. 
යේ අනුව යපාදු අධිකාරියේ සවථාවරය වන්යන් අභියාචක විසින් ඉල්වුේ යකාට ඇති යතාරතුරු සේබන්ධ 
ඉඩම යවනත් පුද්ගලයයකුට අයත් වන්නේ වන යහයින්, එම යතාරතුරු ලබා දීම ඉහත වගන්තියට අනුව, 
ඔහුයේ යහෝ ඇයයේ යපෞද්ගලිකත්වය අක්රමණය කිරීමේ වන බවයි. නමුත්, අභියාචකයේ 2018.05.24 
දිනැති ලිඛිත ඉදිරිපත් කිරීම මගින් පැහැදිලි වන්යන් අභියාචක උේත ඉඩමට අදාළ යබදුේ නඩුවක 
පාර්ය්ශවකරුවකු වන බවත් එයහයින් එම යතාරතුරු ලබා දීයමන් යපෞද්ගලිකත්වයට හානියේ සිදුයනාවන 
බවයි. ඉඩයේ වර්ය්තමාන අයිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා අභියාචක විසින් පී/4683 දරන ඉහත යබදුේ නඩු 
තීන්දුව ද ඉදිරිපත් කර ඇත.  

 

නිකයෝගය: 
 
අභියාචක විසින් ඉදිරිපත් කරන අයිතිය තහවුරු කිරීයේ යල්වඛණ පරිේෂා යකාට ඉල්වුේ යකාට ඇති 

යතාරතුරු ලබා දීමට යපාදු අධිකාරියට නියයෝග යකයර්ය්.    
 
අභියාචනය අවසන් යකයර්ය්.  

 
යකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාසවතු හා අභියාචනා කාර්ය්යපටිපාටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියයෝගය යදපාර්ය්ශවය යවත සන්නියේදනය කිරීමට නියයෝග කර සිටිමු. 
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