
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

කේ.ඒ. චන්ද්රානි ග ණරත්න එ  . ්යාපන එ කකත්රු ත කාේෂත හා ස්කෘතිකත 

තටයුරු ්මාකයා්ශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 667/2018 (2019.03.11) 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.  

. 

සභාපන ක:                                     මහින්ද ගේමේපිල 

කතතමිෂන් සභා සමාජිත: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

කතතමිෂන් සභා සමාජිත: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

්භියාචත   -      තේ.ඒ. චන්ද්රානි ණරණරත්න 

කඑතකසි ලන  පන ාර්ශවය-     තල්කේ,අධොඳන ත ොරතුරු  ාේෂණ හා සංස්කිතික     

     කටයුතු අමා ොංශය 

 

කපන නීසිටීම   

අභියාචක   -ඳැමිණ ඇ . (අඳැහැදිලි අත් අකුරු) 

තඳොදු අධිකාරිය - ඕ.බී.ජී. තිලකල ා - කළමණාකරණ සහකාර 

තේ.තේ.ආර්. මාලනී - සහකාර තල්කේ  

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.05.21 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.06.06 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.07.05 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.07.11 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.08.03 

 

්භියාචඑයට පන සුබිම් වූ ත තණු: 

අභියාචක විසින් 2018.05.21 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින 

ලදි. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

කෑ/තදහි/වී ඔය කනිෂ්ඨ න විදොලයට යාබව ඇති අභියාචකහට අයත් හිටිනාවත්  ඉ ම 

අවුරුදු 70 ක ඳමණ කාලයක සිට නිරවුල්ව භුේති විඳි අ ර 2013.09.12 කෑගල්ල මිනින්තදෝරු 

අධිකාරිය විසින් කරන ලද මැනීේ කටයුතුවලින් ඳසුව අභියාචකහට අයිතිව තිබු ඉ තමන් 

තකොටසේ කෑ/තදහි/වී ඔය කනිෂ්ඨ න විදොලතව විදුහල්ඳතිවරයා විසින් අම ර තකොටසේ තස් 

සලකා වී ඔය, යටියන්ත ොට යන ලිපිනතව ඳදිංචි ලාල් යයවර්ධන යන අයට එම ඉ තමහි 

වැටවල් ගසා ගැනීමට ඉ  දී ඔවුන්තගන් ලබා ගත්තත් යැයි ඳවසා ඳාසල් භුමියටද තකොටසේ 

ඇතුල් කර 2013-09-22 දින වැට ගසා ගන්නා ලදී. තේ සේබන්ධතයන් තඳොලිසියට ඳැමිණිල්ලේ 

අභියාචක විසින් කළ අ ර එයට කට උත් ර ලබා දුන් විදුහල්ඳතිවරයා සහන් කතේ 

ප්රාතද්ය ය තල්කේතුමිය ආරවුලට මැදි වී එය නිරාකරණය කිරීමට තඳොතරොන්දු ව බවයි.  

ඒ අනුව, 

 

1. ඳැමිණිල්තල් සහන් ඳරිදි ආරවුලට මුල් ව ඉ මට හිමිකේ ඉදිරිඳත් කළ අභියාචක 

සහ අතනේ ඳාර්ශවතව (වී ඔය, යටියන්ත ොට යන ලිපිනතව ඳදිංචි ලාල් යයවර්ධන) 

ලිපි ප්රාතද්ය ය තල්කේතුමිය තව  ඉදිරිඳත් කර  ට අදාළව උඳතදස් ලබා ගැනීමට 

කටයුතු කතේ නේ ඒ හා බැඳුණු ලිපි තල්ඛණ  

 

2. ආරවුලට මුල් ව ඉ තමහි වැටේ ඉදි කිරීමට ලාල් යයවර්ධන අයවලුන්ට අයිතිය ලබා 

තදනු ලැබුතේ කුමන ඳදනමකින්ද සහ  ට ප්රාතද්ය ය තල්කේතඅ අවසරය ලැබුතන් නේ 

තහෝ ප්රාතද්ය ය තල්කේතඅ අනුදැනුම ම  සිදු වතව නේ ඒ හා බැඳුණු ලිපි තල්ඛණ   

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.06.06 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් ස්ථානීය ඳරීේෂණ වාර් ාතේ    

සහතික කළ පිටඳ ේ තයොමු කර ඇ .තමම ප්රතිචාරතයන් අ ිප්තියට ඳත් අභියාචක 

විසින් 2018.07.05 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධරයා 2018.07.11 දිනැතිව ප්රතිචාර දේවමින් ඳවසා සිටිතව ස්ථානීය ඳරීේෂණතව 

නිර්තද්ශ ක්රියාත්මක කිරීතේ ප්රගතිය දැේතවන වාර් ාව තදහිඕවිට කලාඳ අධොඳන 

අධෙේෂ විසින් තමම අමා ොංශය තව  තයොමු කර තනොමැති බවත් අභියාචක විසින් I හා II 

මඟින් ඉල්ලා ඇති ලිපි තල්ඛන තමම අමා ොංශය සතුව තනොමැති බවත්ය. තමම තීරණතයන් 

ද  අභියාචක සැහීමකට ඳත් තනොව තහයින් 2018.08.03 දිනැතිව අභියාචක විසින් තකොමිෂන් 

සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. 

්භියාචඑය සලතා බලඑ ්වකෘථාකේදී උද්ගකවූ තා්තා: 

ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරු තදහිඕවිට කලාඳ අධොඳන කාර්යාලතයන් තගන්වා ලබා දීමට 

කාලයේ ග  වී ඇ . එතස් 1 සහ 2 යන කරුණු  මාට ලැබී ඇති බව අභියාචක පිළිගනී. එම 

තල්ඛනවල අන් ර්ග ය සේබන්ධ ම  තේදය තමම තකොමිසමට විසඳිය තනොහැකි බව 

දැනුේ තදන ලදී.  

2019.03.11 දින ඳැවති විභාගතවදී එකඟ වතව (ඒ ඉ ම පිලිබ කලින් විභාගය ඳැවැත්ව 

සහකාර අධෙේෂවරිය වශතයන් ඒ පිලිබ සියලු ත ොරතුරු  මන් දන්නා බැවින් තවනත් 

අදාළ තල්ඛන නැති බවය) අවශෙ තවනත් තල්ඛන ඉල්ලුේ කතළොත් ලබා දිය හැකි බව තඳොදු 

අධිකාරිය ඳවසයි.  

තගොනුතේ කටයුතු අවසන් තේ. 

 

නි ගකයෝගය: 



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) වගන්තිතව වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්ලීමට අදාළ 

ත ොරතුරු ලබා දිය යුතුය.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


