
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

පි.ඒ.ආර්.එස්. පෙපර්රා එ. ෙළාත් ොලන හා ෙළාත් සභා අමාත්ාාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 178/2018 (2018.12.17) 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.  

. 

සභාෙති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

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

පකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -   පි.ඒ.ආර්.එස්. තඳතර්රා   

පනොතිසි ලත් ොර්ශවය-    තල්කේ, ඳළාත් ඳාලන හා ඳළාත් සභා අමා ොංශය 

 

පෙනීසිටීම   

අභියාචක   - පි.ඒ.ආර්.එස්.තඳතර්රා  

තඳොදු අධිකාරිය - ඳැමිණ නැ  

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2017.04.10 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2019.09.11 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2017.11.27 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2017.12.14 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.02.02 

 

අභියාචනයට ෙසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින්  2017.04.10   දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු 

ඉල්ලා සිටින ලදි. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

1. විධිමත් විනය ඳරීක්ෂණයකට භායනය වී සිටියදී ආය න සංග්රහත  අදාළ 

වගන්ති උල්ලංඝනය කරමින් විතද්ශ නිවාඩු තක්.ඒ.එස්. වල්තඳොල නමැති 

නිලධාරියාට අනුම  තකොට අභියාචක විසින් තමම ඳැමිණිල්ල ඉදිරිඳත් කළ 

ඳසු රායෙ තස්වා තකොමිෂන් සභාතවන් ලබා ගත් ා යැයි කියන ලිිත  ආවරණ 

අවසරත  පිටඳ ක්  

 

2. තක්.ඒ.එස්. වල්තඳොල නමැති නිලධාරියාහට රායකාරී සහා ලබා දී ඇති K S 

7966 දරන වාහනයට අදාළව 2017.04 දින සිට 2017.06.30 දින දක්වා කාලයට 

අදාළව දදනික සටහන්ඳත්වල  (රියදුරා විසින් සටහන්  බා අනුමැතිය ලබා 

ගන්නා ) පිටඳත් සහ අදාළ කාලය තුළ ඉන්ධන තකොඳමණ ප්රමාණයක් ලබා 

තගන තිතේද? 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2017.09.11 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් ඳවසා සිටිත  

අභියාචක හා අභියාචක විසින් ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින නිලධාරිනිය අ ර ගේඳහ 

මතේස්ත්රාත් අධිකරණත  හා තකොළඹ මතේස්ත්රාත් අධිකරණත  නඩු කටතුතු 

ඳවත්නා බැවින් ද පුද්ගලතයකු ඉලක්ක කර ගනිමින් තමම ත ොරතුරු ඉල්ලා ඇති 

බැවින්ද එම ත ොරතුරු තඳෞද්ගලික ත ොරතුරු බව තඳනී යන බැවින්ද ත ොරතුරු 

ලබා දිය තනොහැකි බවයි.. තමම ප්රතිචාරතයන් අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 

2017.11.27 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධරයා 2017.12.14 දිනැතිව ප්රතිචාර දක්වමින් ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ 1 අයි මය ලබා 

දී ඇති අ ර ඉල්ලීේ අංක 2 නඩු කටතුත් ක් ඳවතින බැවින් එය ලබා දිය තනොහැකි 

බව දන්වා ඇ . තමම තීරණතයන් ද  අභියාචක සැහීමකට ඳත් තනොවූ තහයින් 

2018.02.02 දිනැතිව අභියාචක විසින් තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක් තයොමු 

කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාපේදී උද්ගත්වූ කාරණා: 

තඳොදු අධිකාරිය ඳැමිණ නැ . අභියාචනය කල්  බන ලදී. 

 

නිපයෝගය: 

අභියාචනය 2019.04.08 දින තඳ.ව. 11:15 ට කල්  බන ලදී. 

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. 

 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 178/2018 (2019.04.08) දින ඳැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

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.  

. 

සභාෙති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

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

පකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

පෙනීසිටීම   

අභියාචක   - ඳැමිණ නැ  

තඳොදු අධිකාරිය - එස්.ඩි.ඒ.බි. තබොරලැස්ස-තල්කේ  

නයනා නා වි ාරණ -අතිතර්ක තල්කේ 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාපේදී උද්ගත්වූ කාරණා: 

අභියාචක අක්ෂි තරෝගයකින් තඳතළන බැවින්  2019.04.08 දින තකොමිෂන් සභාවට 

ඳැමිණිය තනොහැකි බව සහ තවනත් දිනයක් ඉල්ලා ඇ . 

නිපයෝගය: 

අභියාචනය 2019.08.19 දින තඳ.ව. 11:30 ට කල්  බන ලදී. 

 

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. 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 178/2018 (2019.08.19) 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.  

. 

සභාෙති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

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

පකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

පෙනීසිටීම   



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචක   - පි.ඒ.ආර්.එස්.තඳතර්රා  

තඳොදු අධිකාරිය - පි.එස්.තක්.  කරුණාරත්න  - අතිතර්ක තල්කේ 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාපේදී උද්ගත්වූ කාරණා: 

වතරක අභියාචකද යළිත් තඳොදු අධිකාරියද තනොඳැමිණීතමන් කල් ඳසු වූ 

අභියාචනයකි. 2019.08.19 ඳාර්ශව ඳැමිණ සිටිති. කරුණු තදකක් ඉල්ලා ඇ . තේ වන 

විට 1 කරුණ ලබා දී ඇ . 2 කරුණ තඳෞද්ගලික කාරණාවක් යන 5(1) වගන්තිය 

අනුව දී නැති බව ඳැවසිණ. වාහනය පිළිබ ධාවන සටහන් 5(1) යට ට තනොගැතනන 

බව නිගමනය විය . එම ධාවන සටහන්වල පිටඳත් සති තදකක් ඇතුළ  ලබා දීමට 

නිතයෝග කරනු ලැතේ. තගොනුතේ කටතුතු අවසන් තේ. 

 

නිපයෝගය: 

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) වගන්තිත  වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 

ඉල්ලීමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දීමට එකඟ වූ 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. 

 

............................................................. 

මහින්ද ගේමේපිල - සභාඳති  

 

.............................................................. 

එස්. ජී. පුංචිතේවා- තකොමිෂන් සභා සාමාජික 

 

............................................................. 

තරෝහිනී වල්ගම - තකොමිෂන් සභා සාමාජිකා 

 

 

 

 

 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

 

 

 

 

 

 


