
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

වීග ොඩ ගේමපාල එ. ප්රාගීය ල ගම් ක ්ායාලාලල, මහිලං නල 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 593/2018 (2019.07.08) 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.  
. 

සභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

ග්ොමිෂන් සභා සමාජි්: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

ග්ොමිෂන් සභා සමාජි්: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභිලාච්   -    වීතගොඩ තේමඳාල  

ගනොතිසි ලත් පායාශවල-    ප්රාතද්ය ය තල්කේ, ප්රාතද්ය ය තල්කේ කාර්යාලය 

 

ගපනීසිටීම   

අභියාචක   - ඩි.එේ.ලලිත් වියයරත්න  

විතගොඩ තේමඳාල  

ඌරුවරිතේ ගුනබන්ඩියලැ ඇත්ත ෝ  

තඩොනල්ඩ් යයසිංහ  

තඳොදු අධිකාරිය- ඳැමිණ නැ . 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.01.02 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.02.14 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.02.19 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.04.24 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.07.09 

 

අභිලාචනලට පසුබි ක වූ ්රුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචක විසින් 2018.01.02  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

01.දඹාන යන උදාන ගේමානතේ ඉඩේ කට්ටි හයක් සහා 2013 වන දින අංක MHY 

/2013/24 දරන මිනුේ නිතයෝගයට අදාල 2016.12.07 වන දින මනින ලද ඉඩම සේබන්ධ 
ත ොරතුරු. 
 

02. ඉහ  මිනුේ නිතයෝගය අනුව 2016.12.07 වන දින රයතේ මිනුේතදෝරු 

තදඳාර් තේන්තුව විසින් මනින ලද මුළු ඉඩතේ ප්රමාණය අක්කර නවයකි. 

තමොතහොමඩ් නවුෂාඩ් හා ප්රීතිකා දමයන්ති යන අයට අක්කර තදක බැගින් මැන ගල් 

දමා දී ඇ . ඔබ දන්නවාද? 
 

03. මුළු ඉඩම ගස්තකොළන්වලින් ගහන වනයකි. යන උදාන ගේමානයට අයත් 

ඉඩමකි. තමහි එක අතයකුට ඳර්චස් 20 බැගින් ඉඩේ ලබා දී ඇ . එතහත් ඉහ  

තදතදනාට ( අඹු සැමි යුවලට) අක්කර තදක බැගින් බලඳත්ර  ලබාදුන්තන් තකතස්ද? 
 

04. මිනුේ කටයුතු වලින් ඳසු රයයට ඉතිරිකළ අක්කර ඳහක ඳමණ වන ග  ඉඩම 

සහ සිරියාවතී යන අයට ගස් කඳා පුද්ගලයින්ට විකිණීමට වසතේ ග්රාම නිලධාරිනියට 

ඔබ විසින් බල ල දී තිතේද? ඒ සහා ඔබගත් ක්රියාමාර්ග තමොනවාද? 
 

05. මැන  ගල් දම තවන්කළ ඉඩතේ ගල් ගලවා දමා මුළු ඉඩමට (අක්.09) සිරියාවතී යන 

අයට අයිතිවාසිකේ කීමට ඇති බල ල කුමක්ද? වසතේ ග්රාම නිලධාරිනිරායකාරිය 

තනොකරන්තන් මන්ද 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.02.14දිනැතිව පිළිතුරු සඳයා ඇ . තමම ප්රතිචාරතයන් 

අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් .2018.02.19 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  

අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා 2018.04.24 දිනැතිව ප්රතිචාර 

දක්වා ඇ . තමම තීරණතයන් ද  අභියාචක සැහීමකට ඳත් තනොව තහයින් 2018.07.09 

දිනැතිව අභියාචක විසින් තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභිලාචනල සල්ා බලන අවස්ථාගේදී උී තවූ ්ාරණා: 

2019.07.01 ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ සිටිති. කලින් වාරතේ ආදීවාසි කැකුළා මහ ා 

සමග ඳැමිණ ඇ . එදින තඳොදු අධිකාරිය තනොඳැමිණි බැවින් අවවාදාත්මක ලිපියක් 

යැවිණ. ඒ අ ර ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරු සියල්ල යවා ඇති බව ඳැවසිණ. එතහත් එම 

ඉඩේ අත්ඳත් කර තගන භුක්ති විදින ආකාරය අසාධාරණ බව අභියාචක 

අවධාරණය කළ නමුත් එය තවනත් ආය නයකින් විසා ග  යුතුය.  

ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරු ලබා දීම යන කරුණ ම  තගොනුතේ කටයුතු අවසන් තකරිණ. 

2019.07.08 දින තීන්දු තකරිණ. 

 

නිගලෝ ල: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

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 දී ඇති බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


