
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ආර්.එම්.එච්.ටි. රත්නායක එ. යටිනුවර ප්රාදේශීය ය සවාව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 893/2019 (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.  

. 

සවාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

දේශකොමිෂන් සවා සමාජික: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

දේශකොමිෂන් සවා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -     ආර්.එේ.එච්.ටි. රත්නායක 

දේශනොතිසි ලත් පාර්ශවය-    නේ කල නිලධාරී, යටිනුවර ප්රාතද්ය ය සභාව 

 

දේශපනීසිටීම   

අභියාචක   - ආර්.එේ.එච්.ටි. රත්නායක  

තඳොදු අධිකාරිය - ඩබ්ලිව්.ඒ.එල්.ටි. යයරත්න- තල්කේ 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.06.04 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.07.09  

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.09.10 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින්  2018.06.04   දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු 

ඉල්ලා සිටින ලදි. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

සුසන්  වීර් තකොඩි මහ ා විසින් ඉදිකරන ලද අනවසර ඉදිකිරීම්  සේබන්ධව, 

1.  

a. ඉහ  ඉදිකරතගන යා තගොඩනැගිල්ල සහා සුසන්  වීර් තකොඩි මහ ා 

ප්රාතද්ය ය සභාතව් නිසි අනුමැතිය ලබා තගන ඇතිද? 

b. අදාළ තගොඩනැගිල්තල් සැලසුම තඳොදු අධිකාරිය අනුම  කර ඇතිද? 

2. තමම ඉදිකිරීම අඳ ඉඩමට හාදාවන බව සහන් කරමින් කලොණවතී 

යයසුන්දර මහත්මිය 2001 වසතර් සිට තඳොදු අධිකාරියට කී වර්  ඳැමිණිලි කර 

ඇතිද? 

3.  

a. එම ඉදිකිරීම  හනේ කරමින් තඳොදු අධිකාරිය විසින් 2001 වසතර් සිට තේ 

ද් වා කී වර්  සුසන්  වීර් තකොඩි මහ ා තව  ලිඛි  දැනුේ දීේ කර 

ඇතිද? 

b. එම දිනයන් තමොනවාද? 

c. 2002 වසතර් සිට තමම අනවසර ඉදිකිරීම ඉවත් කිරීමට තඳොදු අධිකාරිය 

ගත් ක්රියාමාර්ග තමොනවාද? 

4. තමම අනවසර ඉදිකිරීමට අනතුරුදායක බව ඳවසා 2002.02.22 වන දින සිට 

තඳොදු අධිකාරිය මින් තඳර අඳ ඉඩම මායිතේ පිහිටි ගස් තකොඳමණ ප්රමාණය්  

තකොඳමණ වාරය්  තුළ ඉවත්කරදී ඇතිද? 

5.  තඳොදු අධිකාරිය විසින් මහනුවර අතිතර්ක මතේස්ත්රාත් මඟින් න අ අංක 

24563 ට ලබා දුන් තීන්දුතව් ඇල්ල තස්දීයන ක්රියාවන් සිදුකිරීම  හනේ කරමින් 

දුන් තීන්දුවට එතරහිව අංක සීපීසී/වයිපීඑස්/3/4/1 සහ 2016.12.28 දින දරන 

ලිපිතයන් දිසා අධිකරණතේ තරජිස්ටාර්වරයා තව  කරන ලද ඉල්ලීමට ලද 

පිළිතුර කුම් ද? 

6. එම ලිපිය තයොමු කිරීතේදී 2010.08.31 න අ තීන්දුව ලබා දී ඇති සහ එම 

තීන්දුතව් පිටඳ ්  තඳොදු අධිකාරිය සතුව තිබියදී දැනට ඳවතින න අව්  

තලස සලකා රායකාරී කිරීමට තඳොදු අධිකාරියට ඳළාත් ඳාලන තහෝ තවනත් 

ඳන ්  අනුව ලබා දී ඇති නීතිමය ප්රතිඳාදන තමොනවාද? 

7.  

a. අඳ විසින් යේ තහයකින් මානුෂීය තේතු සලකා බලා තමම ගස ඉවත් 

කරන්තන් නේ, ඒ සහා වන අධිකරණ අනුමැතිය තඳොදු අධිකාරියට ලබා 

දිය හැකිද? 

b. සුසන්  වීර් තකොඩි මහ ා විසින්  වදුරටත් අඳ ඉඩම බතලන් අත්ඳත් 

කරගැනීමට තමම ගස ඉවත් කිරීම අනියේ ආකාරතේ උඳකාරය්  

වුවතහොත් අඳට වන අලාභය පියවා දීමට තඳොදු අධිකාරියට නීතිමය 

හැකියාව තිතබ්ද?  

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.07.09 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

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

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැ් වීමට අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.09.10 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය්  තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාදේශේදී උීගතවූ කාරණා: 

ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ සිටිති. පිළිතුර්  යවා ඇති බව තකොමිසමට දන්වා ඇ . 

තුන්වැනි ඳාර්ශවතයන් විමසා බලා කටයුතු කළ යුතු බව දන්වා ඇ . 

 

නිදේශයෝගය: 

අභියාචනය කල්  බන ලදී. 

මීළඟ දිනය 2019.08.26 ඳ.ව.12:30 

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)/ 893/2019 (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.  
. 

සවාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

දේශකොමිෂන් සවා සමාජික: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

දේශකොමිෂන් සවා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

දේශපනීසිටීම   

අභියාචක   -ආර්.එේ.එච්.ටි. රත්නායක 

තඳොදු අධිකාරිය - ඩබ්ලිව්.ඒ.එල්.ටි. යයරත්න- තල්කේ 
 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාදේශේදී උීගතවූ කාරණා: 

කලින් වාරතේ එය තුන්වැනි ඳාර්ශ්වතේ කැමැත්  විමසා බලන බවට තඳොදු 

අධිකාරිය ඳැවසීය.  

එම තගොඩනැගිලි සැලැස්තේ පිටඳ ්  දීතේ අඳහසු ාවයත්, තුන්වැනි ඳාර්ශවතේ 

අකමැත් ත් නිසා ඉල්ලීම ඒ ඳරිද්තදන්ම ඉටු කළ තනොහැකිය. එතහත් එම සැලැස්ම 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචකට බැලීමට ඉඩ සලසන තලස නිතයෝග කරන ලදී. තයොදා ගත් දිනයක එතස් 

කළ යුතුය. නිතයෝගය ලැබුණු ඳසු එතස් ඉඩ සැලසීමට එකඟ තව්. තගොනුතව් කටයුතු 

එතස් කළ බව දැන්වීතමන් ඳසු නිම තව්. 

 

නිදේශයෝගය: 

 

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 බැලීමට නිතයෝග කළ බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු 

ලැතබ්.  
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


