
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ආර්.එස්. එල්.ඩි. ගමගේ එ . ප්රාගීය ල ගල්් ක ්ාර්ලා ල, මහර 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 508/2018 (2019.05.13) 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   -     ආර්.එස්.ජි.ඩි. ගමතේ 

ග ොතිසි  ත් පාර්ශවල-    ප්රාතද්ය ය තල්කේ, ප්රාතද්ය ය තල්කේ කාර්යාලය, මහර 

 

ගපනීසිටීම   

අභියාචක   - ඳැමිණ නැ .  

තඳොදු අධිකාරිය - ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එේ.ඩි. කුමාරි- සහකාර ප්රාතද්ය ය තල්කේ 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.02.22 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.03.07 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.04.02 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.05.17 

 

අභිලාච ලට පසුබි ක වූ ්රුණු: 

අභියාචක විසින්  2018.02.22    දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු 

ඉල්ලා සිටින ලදි. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ම/210/2/202/3653/50 ලිපිතගොනුවට අදාළ 2010-2018 ද් වා තගවීේ තනොකිරීම 

සේබන්ධ සියලුම විස් ර 

 

තමම ඉඩේ තකොටසට අදාළව ආර්.එස්.එල්.ඩි. ගමතේ මහ ාට අම රව  වත් 

ඳාර්ශවය්  හිමිකේ ඳෑමට ඉදිරිඳත් වීම නිසා අදාළ හිමිකේ ඳරී් ෂණතේදී ආරවුල් 

 ත්වය්  ඳැන නැගිණ. එබැවින් ඒ සේබන්ධතයන් ඉඩේ අත්ඳත් ඳනතත් 10(1) අ 

වගන්තිය යටතත් තීරණය්  ලබා දී ඇ . ඒ තීරණතේ පිටඳත් අදාළ ඳාර්ශවයන් 

තව  දන්වා යවා ඇ .  

ඒ අනුව තමම ඉඩේ කැබැල්තල් හිමිකම සේබන්ධතයන් තීරණය්  ලබා ගැනීම සහා 

අදාළ ලියකියවිලි 2017.09.02 දින ගරු නීතිඳතිතුමා තව  තයොමු කර ඇ . තේ 

සේබන්ධතයන් නඩු අංකය්  තමත ්  නීතිඳති තදඳාර් තේන්තුව මගින් ත ොරතුරු 

නිලධාරී තව  ලබා දී නැ .  

එබැවින් තමම ඉඩතේ හිමිකේ  හවුරු කිරීම සහා ඉදිරිඳත් කරන ලද වාචික 

ප්රකාශ ආදිතයහි පිටඳත් නිතිකත ෙන් සහා ඉදිරිඳත් කර ඇති බැවින් ගරු 

නීතිඳතිතුමාතේ නිසි අවසරයකින් ත ොරව ඒවාතයහි පිටඳත් නිකුත් කළ තනොහැකි 

බව දන්වමි. 

තමම ප්රතිචාරතයන් අ තප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 2018.04.02 2018.04.02 දිනැතිව 

නේකළ නිලධරයා තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා තව  

අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයාද ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය 

තුළ ප්රතිචාර දැ් වීමට අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.05.17 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී.    

අභිලාච ල ස ්ා බ   අවස්ථාගේදී උීගතවූ ්ාරණා: 

අභියාචක ඳැමිණ නැ . තඳොදු අධිකාරිය ඳැමිණ සිටි. 

 

නිගලෝගල: 

අභියාචනය කල්  බන ලදී. 

 

මීළඟ දිනය- 2019.08.26 ඳ.ව. 12 :15  

 

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

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

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්. 

 

********************************************** 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 508/2018 (2019.08.26) 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 

 

ගපනීසිටීම   

අභියාචක   - ආර්.එස්. එල්.ඩි. ගමගේ  

තඳොදු අධිකාරිය - ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එේ.ඩි. කුමාරි- සහකාර ප්රාතද්ය ය තල්කේ 

 

අභිලාච ල ස ්ා බ   අවස්ථාගේදී උීගතවූ ්ාරණා: 

ඉඩමට අදාළ තගවීේ සේබන්ධ විස් ර ඉදිරිඳත් විය. ඉඩම සේබන්ධ නඩු තදක්  

ඳවතී. නීතිඳතිතගන් අවසරය්  ලැබුණු ඳසු නිරාකරණය කළ හැකි බව තඳොදු 

අධිකාරිය ඳවසයි. එය නුදුරු දිනයක අවසන් විය හැකි බව තඳොදු අධිකාරිය ඳවසන 

තහයින් ඒ බව සනාථ කර ගැනීම සහා නැව  කැවීමට තයොමු කරනු ලැතබ්. 

 

නිගලෝගල: 

අභියාචනය කල්  බන ලදී.  

මීළඟ දිනය 2019.11.11 ඳ.ව.12:15 

 

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

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

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්. 

 

 

 

 

 


