
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඩබ්ලිව්.පි.සසෝමසිරි එ.ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 716/2018 (2019.03.25) 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 

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

සකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -    ඩබ්ලිව්.පි.තසෝමසිරි 

ස ොතිසි ලත් පාර්ශවය-  නේ කළ නිලධාරී, යාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය 

 

සපනීසිටීම   

 

අභියාචක  - තක්.සි.ටි.සි. අර්සකුලරත්න (ඩබ්ලිව්.පි.තසෝමසිරි තවනුවට) 

තඳොදු අධිකාරිය-      සචි ා එන්.යයතස්කර - නීති නිලධාරී 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.07.11 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.10.15 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.07.30 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.09.05 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 

අභියාචක විසින් 2018.07.11  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින 

ලදි. 

 

A. ඔබතේ තගොනු අංක EH /2-12239 ට අදාළ මැණික් ගැරීතේ අවසර ඳත්රය 2018 වර්ෂයට 

දීර්ඝ කිරීමට අදාළ විස් ර  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

B. ඉහ  දක්වන ලද තගොනුතව් 2018 දීර්ඝ කිරීමට අදාළ අයදුේඳතත් පිටඳ ක්  

C. එම අයදුේඳ ට අදාළ තගවීේ කුවි ාන්සි පිටඳත්  

D. එම අයදුේඳත්රය සේබන්ධ ඉඩතේ ප්රසිද්ධ කරන ලද තනොතිසි ලලව දිනය හා 

තකොඳමණ ප්රමාණයක්ද කා විසින්ද යන වග  

E. ඉහ  මැණික් ගැරීතේ බලඳත්රය දීර්ඝ කිරීමට ඉදිරිඳත් කරන ලද සියලු තල්නන  

1. ඔප්පු  

2. පිඹුරු  

3. අත්සන් කරන ලද කුවි ාන්සි  

4. හිමිකේ වාර් ා  

5. තඳළඳත් සටහන්  

6. ගිවිසුේ  

7. නඩු වාර් ා  

8. තගොවියන තස්වා අවසර ඳත්රය  

9. හා අතනකුත්  

10. හිමිකේ ප්රමාන තල්නනය 

F. එම මැණික් ගැරීතේ බලඳත්රය සේබන්ධව ඳරීක්ෂණ ඳවත්වන ලද්තද් නේ එහි ලිිත  

විස් ර  

G. එම මැණික් ගැරීතේ බලඳත්රයට අදාළ විතෂෂ තකොන්තද්සි  

H. එම අයදුේකරු හා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය අ ර ලති කර ගත් ගිවිසුේ 

තව් නේ එම ගිවිසුේ  

I. මැණික් ගැරීතේ අවසර ඳත්රයට අදාළ තගවන ලද සියලු මුදල් කුවි ාන්සිවල විස් ර  

J. ඉල්ලුේ කර ලත්තත් ඳ ල් කියල සහාද  

K. තමම මැණික් ගැරීතේ බලඳත්රය ගැනීමට තඳර හා ඳසු විරුද්ධව කවුරු තහෝ විසින් 

විතරෝධ ාවයක් කරන ලද්තද්ද? ඒ විරුද්ධ ාවයට තේතුව කුමක්ද? ඒ සහා මැණික් 

හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය විතරෝධ ාවයට ඳරීක්ෂණයක් ඳැවත්විද ? එතස් ඳැවත්වී 

නේ එහි අවසාන තීන්දුව කුමක්ද? ඒ අනුව බලඳත්රලාභියා ඉන් ඉදිරියට කටුතතු 

කතේද ? 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.10.15   දිනැතිව පිළිතුරු සඳයා ල . අභියාචක විසින්  2018.07.30   

දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධාරයා ඳන  

ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ ප්රතිචාර දැක්වීමට අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 

2018.09.05 දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී.   

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාසව්දී උද්ගතවූ කාරණා: 

2019.08.05 දින ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ සිටිති. විභාගය සහා මුලින් කැව දිනතේ ඉල්ලීතේ 

5D ත ොරතුර ලැබී නැ ැයි අභියාචක ඳවසයි.  

5E යනු ඔප්පු, පිඹුරු, ගිවිසුේ, නඩු වාර් ා, හිමිකේ තල්නනවලින් එකක් ඳමණි. අත්සන් 

කරන ලද කුවි ාන්සි පිටඳත් තුන්වැනි ඳාර්ශවයන් නිසා තනොදුන් බව තඳොදු අධිකාරිය 

ඳවසයි.  

2018.10.15 දක්වා තගොනුතව් ලිපි නැති නිසා තනොයවුණු බවද තඳොදු අධිකාරිය ඳවසයි. 5D හා 

5E සේබන්ධ තනොයවුණු ත ොරතුරු යැවීමටත්, අනික් ත ොරතුරු ගැන ඳන  අනුව පිළිතුරක් 

යැවීමටත්, ත ොරතුරු සති 3ක් ලතුළ  යැවීමටත් නිතයෝග කැරිණ. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

 

නිසයෝගය: 

 

අභියාචනය 2019.08.05 තඳ.ව.11:00 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  සන්නිතව්දනය කරනු 

ලැතබ්. 

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

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 716/2018 (2019.08.05) 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 

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

සකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

සපනීසිටීම 

   

අභියාචක  - තක්.සි.ටි.සි. අර්සකුලරත්න (ඩබ්ලිව්.පි.තසෝමසිරි තවනුවට) 

තඳොදු අධිකාරිය-      සචි ා එන්.යයතස්කර - නීති නිලධාරී 

  

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාසව්දී උද්ගතවූ කාරණා: 

2019.08.05 දින විභාගතේදී එළිදරව් කරුණු අනුවකුවි ාන්සි 37ක සහතික කළ පිටඳත් 

තදසතියක් ලතුළ  (2019.08.19) ලබා තදන තලස නිතයෝග කැරිණ. ඒ බව තකොමිසමට දැන්විය 

ුතතුය. දැන්වීතමන් ඳසු තගොනුතව් කටුතතු නිම තව්. 

නිසයෝගය: 

 

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

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ලති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

සතුව ඳවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 

ඉල්ලීමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දීමට නිතයෝග කළ බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු 

ලැතබ්.  
 



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  

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


