
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

විජිත් ශ්රීපාලි එ  ක ානිප ිදේශීය ස සවි    

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 490/2018 (2019.01.14) දින ඳැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) වගන්තිය 

ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ 

තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් 

ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සවිපාලති:                                     මහින්ද ගේමේපිල 

දේශාොමිෂන් සවි සමිජිා: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

දේශාොමිෂන් සවි සමිජිා: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අධ්යක්ෂ -ල්පරිජ:   පියතිස්ස රණසිංහ  

 

 

අභිසිචා   -    විජිත් ශ්රීඳාලි  

දේශපොතිසි ලත් පාලිර්ශ ස-   නේ කළ නිලධාරී, කටාන ප්රාතද්ය ය සභාව  

 

දේශපාලනීසිටීම   

අභියාචක   - විජිත් ශ්රීඳාලි   

තඳොදු අධිකාරිය -ආර්.එේ.එේ. ඩී. රත්නායක -තල්කේ  

තේ.තේ.ඩී.පී. කන්තද්තගදර- කාර්මික නිලධාරි 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.03.05 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.03.28 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.04.10 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.06.07 

 

අභිසිචපසන පාලසුබිම් වූ ාරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.03.05 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින 

ලදි. 

 

පුද්ගලික ඳාරේ ප්රාතද්ය ය  සභාව විසින් අත්ඳත් කර ගැනීම. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

W.S.S.S තඳතර්රා මිනිතදෝරු  ැන විසින් 29/ 07/ 1987 Plan No 1646 තබදා තවන් කරන ලද Lot No 

3 මවිසින් 1988 වර්ෂතේ මිලදී ගත් අ ර එය කහ ඳාටින් ලකුණු කර ඇ . තේ ඉඩමට ඇතුළු 

වීමට අඩි  10 ක ඳාරේ ලබා දී ඇති අ ර එය තකොළ ඳාටින් ලකුණු කර ඇ . තමම ඳාරට 

තදඳසින් සිටින අයට තේට්ටු දැමීමට යාතේදී කටාන හා මීගමුව තඳොලීසිය විසින් එම ඳාරට 

අයිතිය තනොමැති නිසා අවසර තනොතදන ලදී. 

 

2011 ජුනි 06 දිනැති කටාන ප්රාතද්ය ය සභාඳති විසින් අත්සන් කරන ලද ලිපියේ ඔවුන් විසින් 

ඒ අවස්ථා වලදී ඉදිරිඳත් කරන ලදී. 

 

කරුණු තමතස්  තහයින්   තමම මාර්ගය කටාන ප්රාතද්ය ය සභාවට අයත් නේ ප්රාතද්ය ය සභා 

ඳන  යටතත් ඳහ  සහන් කරුණු තුනට අදාළ විය යුතුය. 

 

1. ඉඩේ හිමිකරුවන්තේ කැමැත්  තමම මාර්ගය ප්රාතද්ය ය සභාවට අයිති කර ගැනීමට 

කැමැත්  ප්රකාශ කරන ලද ලිපියේ ඔබ හට ලැබී ඇත්ද? 

 

එතස් නේ එහි පිටඳ ේ අඳට ලබා තදන්න. 

 

2. කටාන ප්රාතද්ය ය සභාව විසින් මාසිකව ඳවත්වන රැස්වීේ වලදී තමම ඳාර ප්රාතද්ය ය 

සභාවට අයිති කර ගැනීමට තයෝයනා කර ඇත්නේ එම ප්රාතද්ය ය සභා මන්ත්රීවරයාතේ නම, 

දිනය, මාසික සභා රැස්වීතේදී මාර්ගය ඳවරා ගැනීමට කල තයෝයනාතේ උදෘ යේ අඳට ලබා 

තදන්න. 

 

3. තමම මාර්ගය කටාන ප්රාතද්ය ය සභාවට ඳවරා ගත් බවට අදාළ ගැතසට් නිතේදනතේ 

පිටඳ ේ ලබා තදන්න. 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.03.28 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් ඳවසා සිටිතේ කටාන ප්රාතද්ය ය 

සභාව විසින් පුද්ගලික ඳාරේ සේබන්ධතයන් ලිපි නිකුත් කර තනොමැති බවයි. තමම 

ප්රතිචාරතයන් අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් .2018.04.10 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධාරයාද ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය 

තුළ ප්රතිචාර දැේවීමට අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.06.07 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

අභිසිචපස සලාි බලප අ ස්ථිදේශේදී උීගතවූ ාිරණි: 

අභියාචනය 2019.01.14 දින ඳැවැත්විණි. ඊට ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ සිටියහ. එතහත් 

තේ ාේ අභියාචකට නිසි පිළිතුරේ යවා නැ . තේතුවේ ද දේවා නැ . එතහයින් 1,2,3 

ඉල්ලීේවලට අදාළ නිසි ත ොරතුරු සතියේ ඇතුළ  ලබා දිය යුතුය. තගොනුතේ කටයුතු 

තමයින් අවසන් තේ. 

 

නිදේශසෝගස: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) වගන්තිය 

ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය සතුව ඳවතින 

තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්ලීමට අදාළ 

ත ොරතුරු ලබා දීමට එකඟ ව බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

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

අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු 

ලැතේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


