
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අයි. ජී.එල්. ජයවීර එ. අධ්යාපන,ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධ්න,මහා මාර්ග හා 

ප්රවත්ති  අමා්යාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 405/2018 (2019.01.28) දින පැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය 

පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය පටිපාටිය.  

. 

සභාපි :                               මහින්ද ගේමේපිල 

කකොමිෂන් සභා සමාජික:තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

කකොමිෂන් සභා සමාජික:ආචාර්ය තසල්වි තිරුචන්ද්රන්  

 

 

අධ්යක්ෂ -ජනරාල්:   පියතිස්ස රණසිංහ  

 

 

අභියාචක   -    අයි. ජී.එල්. යයවීර  

කනොි සි ල්ත පාර්ශවය-  තල්කේ, අධ්ොපන,ඉඩේ හා ඉඩේ සංවර්ධ්න,මහා මාර්ග 

හා ප්රවතත්ති අමා ොංශය   

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - අයි. ජී.එල්. යයවීර   

තපොදු අධිකාරිය-      කිත්සිරි ලියන ගමතේ- නිතයෝයෙ තල්කේ  

ඩබ්ලිව්.තේ.නවින්ද නදිෂ්ඨ  -රා.ක.ස. 

ඩබ්ලිව්.පී. දීපාලි- සම. නිලධ්ාරී 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.04.07 

ත ොරතුරු නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 

නේ කල නිලධ්ාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.04.23 

නේ කල නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.05.10 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.04.07 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

 

1. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ ඒක පුද්ගල 

විනිශ්චය සභාව තලස කටයුතු කළ ඩබ්ලිව්.එේ. ගමතේ මහ ාට ඒ තවනුතවන් 

තගවන ලද සේපුර්ණ දීමනාව තකොපමණද?  

2. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ ඒක පුද්ගල 

විනිශ්චය සභාව තලස කටයුතු කළ ඩබ්ලිව්.එේ. ගමතේ මහ ාට ඒ තවනුතවන් 

තගවන ලද සේපුර්ණ ගමන් වියදම සහ සංයුේ  දීමනාව තකොපමණද?  

3. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ ඒක පුද්ගල 

විනිශ්චය සභාව තලස කටයුතු කළ ඩබ්ලිව්.එේ. ගමතේ මහ ාට ලිපිද්රවෙ 

සඳහා තගවන ලද සේපුර්ණ දීමනාව තකොපමණද? 

4. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ ඒක පුද්ගල  

විනිශ්චය සභාව තලස කටයුතු කළ ඩබ්ලිව්.එේ. ගමතේ මහ ාට ඒ තවනුතවන් 

දින වැටුප් තහෝ අතිකාල තගවා ඇත්නේ එම මුදල තකොපමණද? 

5. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ පැමිණිල්ල 

තමතහයවන ලද නිලධ්ාරී තලස කටයුතු කළ යු.ඒ.ආර්.සී.සිසිර කුමාර මහ ාට 

ඒ තවනුතවන් තගවන ලද සේපුර්ණ දීමනාව තකොපමණද? 

6. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ පැමිණිල්ල 

තමතහයවන ලද නිලධ්ාරී තලස කටයුතු කළ යු.ඒ.ආර්.සී.සිසිර කුමාර මහ ාට 

ඒ තවනුතවන් තගවන ලද සේපුර්ණ ගමන් වියදම සහ සංයුේ  දීමනාව 

තකොපමණද? 

7. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ පැමිණිල්ල 

තමතහයවන ලද නිලධ්ාරී තලස කටයුතු කළ යු.ඒ.ආර්.සී.සිසිර කුමාර මහ ාට 

ලිපිද්රවෙ සඳහා තගවන ලද සේපුර්ණ දීමනාව තකොපමණද? 

8. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ පැමිණිල්ල 

තමතහයවන ලද නිලධ්ාරී තලස කටයුතු කළ යු.ඒ.ආර්.සී.සිසිර කුමාර මහ ාට 

ඒ තවනුතවන් දින , වැටුප් තහෝ අතිකාල තගවා ඇත්නේ එම මුදල තකොපමණද? 

9. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ පැමිණිල්ල 

තවනුතවන් සාේෂි පිණිස කැඳවන ලද අේබලන්තගොඩ හිටපු විශ්රාමික කලාප 

අධ්ොපන අධ්ෙේෂිකා එේ.එස්.තමන්ිසස් මහත්මියට ඒ තවනුතවන් තගවන ලද 

සේපුර්ණ දීමනාව තකොපමණද? 

10. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ පැමිණිල්ල 

තවනුතවන් සාේෂි පිණිස කැඳවන ලද අේබලන්තගොඩ හිටපු විශ්රාමික කලාප 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අධ්ොපන අධ්ෙේෂිකා එේ.එස්.තමන්ිසස් මහත්මියට ඒ තවනුතවන් තගවන ලද 

සේපුර්ණ ගමන් වියදම සහ සංයුේ  දීමනාව තකොපමණද? 

11. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ පැමිණිල්ල 

තවනුතවන් සාේෂි පිණිස කැඳවන ලද අේබලන්තගොඩ ධ්ේමකුසල විදුහතල් 

හිටපු උපගුරු විශ්රාමික ය.ඩබ්ලිව්.මාලිනි ද සිල්වා මහත්මියට ඒ තවනුතවන් 

තගවන ලද සේපුර්ණ දීමනාව තකොපමණද? 

12. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ පැමිණිල්ල 

තවනුතවන් සාේෂි පිණිස කැඳවන ලද අේබලන්තගොඩ ධ්ේමකුසල විදුහතල් 

හිටපු උපගුරු විශ්රාමික ය.ඩබ්ලිව්.මාලිනි ද සිල්වා මහත්මියට ඒ තවනුතවන් 

තගවන ලද සේපුර්ණ ගමන් වියදම සහ සංයුේ  දීමනාව තකොපමණද? 

13. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ පැමිණිල්ල 

තවනුතවන් සාේෂි පිණිස කැඳවන ලද අේබලන්තගොඩ හිටපු තකොට්නාශ 

අධ්ොපන අධ්ෙේෂ තේ.ඉන්ද්රරත්න කුආආර්චචි මහ ාට ඒ තවනුතවන් තගවන 

ලද සේපුර්ණ දීමනාව තකොපමණද? 

14. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ පැමිණිල්ල 

තවනුතවන් සාේෂි පිණිස කැඳවන ලද අේබලන්තගොඩ හිටපු තකොට්නාශ 

අධ්ොපන අධ්ෙේෂ තේ.ඉන්ද්රරත්න කුආආර්චචි මහ ාට ඒ තවනුතවන් තගවන 

ලද සේපුර්ණ ගමන් වියදම සහ සංයුේ  දීමනාව තකොපමණද? 

15. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ පැමිණිල්ල 

තවනුතවන් සාේෂි පිණිස කැඳවන ලද දකුණු පළාත් අධ්ොපන 

තදපාර් තේන්තුතව් නිතයෝයෙ අධ්ොපන අධ්ෙේෂ තිලේ වත්තුතේවා 

මහ ාට ඒ තවනුතවන් තගවන ලද සේපුර්ණ දීමනාව තකොපමණද? 

16. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ පැමිණිල්ල 

තවනුතවන් සාේෂි පිණිස කැඳවන ලද දකුණු පළාත් අධ්ොපන 

තදපාර් තේන්තුතව් නිතයෝයෙ අධ්ොපන අධ්ෙේෂ තිලේ වත්තුතේවා 

මහ ාට ඒ තවනුතවන් තගවන ලද සේපුර්ණ ගමන් වියදම සහ සංයුේ  

දීමනාව තකොපමණද? 

17. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ පැමිණිල්ල 

තවනුතවන් සාේෂි පිණිස කැඳවන ලද දකුණු පළාත් අධ්ොපන 

තදපාර් තේන්තුතව් හිටපු ප්රධ්ාන ගණකාධිකාරී එල්.ඒ.සුනිල් මහ ාට ඒ 

තවනුතවන් තගවන ලද සේපුර්ණ දීමනාව තකොපමණද? 

18. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ පැමිණිල්ල 

තවනුතවන් සාේෂි පිණිස කැඳවන ලද දකුණු පළාත් අධ්ොපන 

තදපාර් තේන්තුතව් හිටපු ප්රධ්ාන ගණකාධිකාරී එල්.ඒ.සුනිල් මහ ාට ඒ 

තවනුතවන් තගවන ලද සේපුර්ණ ගමන් වියදම සහ සංයුේ  දීමනාව 

තකොපමණද? 

19. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ පැමිණිල්ල 

තවනුතවන් සාේෂි පිණිස කැඳවන ලද ගාල්ල සංඝමිත් ා බාලිකා විදුහතල් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

විදුහල්පති ය.එ්ච. චාන්දනී මහත්මියට ඒ තවනුතවන් තගවන ලද සේපුර්ණ 

දීමනාව තකොපමණද? 

20. අභියාචකට එතරහිව පවත්වන ලද විධිමත් විනය පරීේෂණතේ පැමිණිල්ල 

තවනුතවන් සාේෂි පිණිස කැඳවන ලද ගාල්ල සංඝමිත් ා බාලිකා විදුහතල් 

විදුහල්පති ය.එ්ච. චාන්දනී මහත්මියට ඒ තවනුතවන් තගවන ලද සේපුර්ණ 

ගමන් වියදම සහ සංයුේ  දීමනාව තකොපමණද? 

ත ොරතුරු නිලධ්ාරියා පන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.04.23 දිනැතිව නේකළ නිලධ්රයා 

තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධ්ාරයාද පන  ප්රකාරව, නියමි  

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැේවීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.05.23 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද්ග්වූ කාරණා: 

තමම අභියාචනය කිහිප වරේම විභාගයට ගැනීමට සිදු විය. පළාත් අධ්ොපන 

කාර්යාලතයන් ත ොරතුරුවලින් තකොටසේ යවා ඇ . 2013-2017 ට අදාළ ත ොරතුරු 

ලබා දීමට දකුණු පළාත් අධ්ොපන අධ්ෙේෂකට දන්වා ඇ . ීපප වරේම තපොදු 

අධිකාරිය පැමිණිතේ නැ . ඉතිරි ත ොරතුරු ටික අභියාචකට යවන තලස 2019.01.28 

දින විභාගතේදී පළාත් අධ්ොපන අධ්ෙේෂ තව  නිතයෝගයේ වශතයන් යැවිණ. 

තදසතියක කාලයේ දී ඇ . තගොනුතව් කටයුතු නිම තව්. 

 

නිකයෝගය: 

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

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකාරිය 

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

ඉල්ලීමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දීමට නිතයෝග කළ බැවින් අභියාචනය අභියාචනය 

අවසන් කරනු ලැතබ්.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය පටිපාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදපාර්ශවය තව  

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්. 

 

 

 

 

 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


