
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

සමන් කාරියවසම් එ. ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය, ද ෝනපීනුවල 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 978/2019 (2019.06.03) 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   -     සමන් කොරියවසේ 

දනාතිසි ලත් පාර්ශවය-    ප්රොතද්ශීය තල්කේ, ප්රොතද්ශීය තල්කේ කොර්යොලය 

 

දපනීසිටීම   

අභියොචක   -  

තපොදු අධිකොරිය - පි.ඒ.ඩී.එස්ව. ගුණතස්වන- සහකොර ප්රොතද්ශීය තල්කේ  

තේ.විමලි සංජීවනී-සංවර්ධන නිලධොරී 

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.08.11 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.08.29 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.09.11 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.10.15 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.12.12 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින් 2018.08.11 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

1. තගොනපීනුවල ප්රොතද්ශීය තල්කේ තකොට්ඨොශතේ, තගොනපීනුවල බටිර (60A) 

ග්රොම නිලධොරී වසතේ පදිංචි,  මොතේම ඉඩමකට ිමිකේ තනොකියන , රයතේ 

ඉල්ලො සිටිමින් ලියොපදිංචි ී ඇති පුරවැසියන්තේ ත ොරතුරු 02 තේදතේ 

ආකෘතිතයන් ලබො තදන තලස ඉල්ලො සිටිමි.  

2. ආකෘතිය පහ  දැේතේ. 
 

රයතේ ඉඩමේ 

ඉල්ලො සිටින 

පුරවැසියොතේ නම 

දැනට පදිංචි 

ලිපිනය 

ලියොපදිංචි ී 

ඇති 

වසර/මොසය 

/දිනය 

රයතේ ඉඩමේ 

ලබො දී තිතේ නේ 

වසර/මොසය/දිනය 

ලියොපදිංචිය ඉවත් 

කර තගන 

තිතේනේ 

වසර/මොසය/දිනය 
     

 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.08.11 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ලිපිතයන් 

ඉල්ලො සිටින ත ොරතුරු අඩංගු වන්තන් ශ්රී ලංකො ප්රයො ොන්ික සමොයවොදී යනරයතේ ඉඩේ 

තකොටසේ ලබො ගැනීම සඳහො සුදුසුකේ ඇති  ැනැත් න් ලියොපදිංචි කිරීතේ තල්ඛණය තහවත් 

(ඉ.තකො. 157) තල්ඛණතේ තේ. තමම අදොළ ත ොරතුරු එම තල්ඛණතේ අතින් ලියො සකස්ව කර 

ඇ . එය ඉ ො විශොල තපො ේ තලස සකස්ව කර ඇති තල්ඛණයේ වන අ ර ඉහ  ඉල්ලො ඇති 

ත ොරතුරු ඡොයො පිටපත් යන්රයේ භොවි තයන් ඡොයො පිටපත් කිරීම ප්රතයෝගිකව සිදු කළ 

තනොහැකිය. තකතස්ව වුවද තමම තල්ඛණය කොර්යොලතේ පවතින බැවින් තමම කොර්යොලතේ 

අධීේෂණය යටතත් අදොළ තල්ඛණය නිරීේෂණය කර ත ොරතුරු සටහන් කර ගැනීමට සඳුදො 

තහෝ බදොදො දිනයක ඔබට අවස්වථොව ලබො දිය හැකි බවයි.තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට 

පත් අභියොචක විසින්2018.09.11 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ 

තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො2018.10.15 දිනැතිව ප්රතිචොර දේවමින් පවසො 

සිටිතේ අභියොචනය සලකො බලො තමම කොර්යොලය ඉඩේ කච්තච්රි වැඩසටහන 

තවනුතවන් සකස්ව කර ඇති ඉ.තකො.157 තල්ඛනතේ ඡොයො පිටපත් ඔබ තව  ලබො දීමට 

තීරණය කරන ලද බවත් ඒ සඳහො මුදල් තගීමට අදොළ RTI 04 ආකෘතිය එවන ලද 

බවත්ය. තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.12.12 

දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාදේදී උේ තවූ කාරණා: 

2019.06.03 අභියොචක පැමිණ නැ . තපොදු අධිකොරිය පැමිණ සිටි. තගෝනපිනුවල ප්රො.තල්. 

තකොට්ඨොශතේ තගෝනපිනුවල බටිර (60 A) ග්රොම නිලධොරී වසතේ පදිංචි,  මොතේම 

ඉඩමකට ිමිකේ තනොකියන රයතයන් ඉල්ලො සිටිමින් ලියොපදිංචි ී ඇති 

පුරවැසියන්තේ ත ොරතුරු අභියොචක සැකසු ආකෘතියේ අනුව ත ොරතුරු සකසො 

තදන තලස ඉල්ලයි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

ඉල්ලො ඇති කරුණු අඩංගු ත ොරතුරු අභියොචක තව  තේ වන විට ලබො දී ඇ . 

තගොනුතේ කටයුතු අවසන් කිරීමට නිතයෝග කරන ලදී. 

 

නිදයෝ ය: 

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

වගන්තිය ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය 

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

ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී ඇති 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. 
 
***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


