
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඊ.ඩබ්ලිව්.එම්.හසිත කනිෂ්ක එ. ඉඩම් හා පාර්ලිමම්න්තු ප්රතිසසස්කකණ  

අමාතයාශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 602/2018 (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.  
. 

සභාපතිස:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

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

මකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -     ඊ.ඩබ්ලිව්.එේ.හසි  කනිෂ්ඨ ක 

ම ොතිසසි ලත් පාර්ශවය-    තල්කේ, ඉඩේ හා ඳාර්ලිතේන්තු ප්රතිසංස්කරණ  

         අමා ොංශය   

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.05.01 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.05.30 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.06.11 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.07.30 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.08.10 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.05.01 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 
 

ඉඩේ අත් කර ගැනීතේ අංශතේ ඇති තයොමු අංක 4-3/6/2016/එච්ඩබ්ලිව් /446 දරන 

ලිපි තගොනුතව් සේපුර්ණ සහ සහතික කළ පිටඳ ක් 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.05.30 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් ඳවසා සිටිතේ 

ත ොරතුරුවලට අදාළව තමම අමා ොංශය ම් න් ගත් රියාමාර්ගයන් අනුව 38(අ) 

අතුරු විධාන ආ ාව ඳළ කරන ලද ගැසට් ඳත්රතේ පිටඳ ක් අභියාචක තව  තයොමු 

කරන අ ර , එයට අදාළ අතනක් ත ොරතුරු මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන 

අමා ොංශතයන් හා ප්රාතද්ය ය තල්කේ කාර්යාල විසින් නිකුත් කළ බැවින් එම 

ත ොරතුරු ඉහ  කි ආය න තව  ඉල්ලුේ කර ලබා ගන්නා තලසයි. තමම 

ප්රතිචාරතයන් අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 2018.06.11 දිනැතිව නේකළ 

නිලධරයා තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා 2018.07.30 

දිනැතිව ප්රතිචාර දක්වමින් ඳවසා සිටිතේ අභියාචනතයන් විමසා ඇති ත ොරතුරු 

මහා මාර්ග සංවර්ධන අමා ොංශය , ප්රාතද්ය ය තල්කේ කාර්යාලය හා මිනින්තදෝරු 

තදඳාර් තේන්තුව තවතින් තමම අමා ොංශය තව  එවන ලද  වන බැවින් ,එම 

ත ොරතුරු අදාළ ආය න තවතින් ලබා ගන්නා තලසයි. තමම තීරණතයන් ද  

අභියාචක සැහීමකට ඳත් තනොවූ තහයින් 2018.08.10 දිනැතිව අභියාචක විසින් 

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාච ය සලකා බල  අව්කථාමව්දී උද්ගතවූ කාණ ා: 

තකොමිෂන් සභාව ම් න් අභියාචක හා තඳොදු අධිකාරිය තව  2019.01.25 දිනැති 

ලිපිතයන් ලිඛි  කරුණු තිතබ් නේ එකී කරුණු තමම අභියාචනය විභාග කිරීමට 

නියමි  2019.02.25 වන දිනට , දින 7 කට තඳර තමම තකොමිෂන් සභාව තව  ඉදිරිඳත් 

කරන තලසට දැනුේ දී ඇ . තඳොදු අධිකාරිය කිසිදු ලිඛි  කරුණක් ඉදිරිඳත් කර 

නැ . 

 

අභියාචක 2019.02.22 දිනැතිව ලිපියක් තයොමු කරමින් ඳවසන්තන් ගැසට් කිරීම ඉඩේ 

හා ඳාර්ලිතේන්තු ප්රතිසංස්කරණ අමා ොංශය ම් න්ම නියම කළ රියාවක් යැයි 

ගැසට් ඳත්රතේම සහන්ව ඇති ඳසුබිමක ඒවාතේ ඳාදක ලිපි තගොනුවක් ඉල්ලා සිටි 

විට ,ඒවා ඇතුළු තගොනුතව් අන් ර්ග  අතනක් සියලු ලිපි තවනත් අමා ොංශ 

ගණනාවකින් අයදුේ කර ලබා ගන්නා තලස දන්විමම, අන් ත වන ඳාර්ශවයක 

ත ොරතුරු ලබා දීම තකතස් තව ත් එම ආය නතේ රියාත්මකවීේ සිදු කර ඇති එම 

අමා ොංශ ලිපි ඳවා ලබා දීම ප්රත්ක්තෂ්ඨ ඳ කිරීමක් බවයි.  වද 2019.07.06 දිනැති 

ලිපිය ම් න්ද අභියාචක අදාළ ලිපි තගොනුව ලබා දී තනොමැති බව සහන් කර ඇ .  

 

නිමයෝගය: 

 

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

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

සතුව තනොඳවතින තහයින් ද නේ කල නිලධාරියා විසින් අදාළ ත ොරතුරු මහා මාර්ග 

සංවර්ධන අමා ොංශය, ප්රාතද්ය ය තල්කේ කාර්යාලය හා මිනින්තදෝරු 

තදඳාර් තේන්තුවට අයත් ත ොරතුරු වන බව සහන් කර ඇති තහයින් ද , අංක 

2004/66 (2017.02.03) නිකුත් කරන ලද අති විතේෂ ගැසට් ඳත්රතේ නිතයෝග අංක 4(vi) 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ට අනුව ඉල්ලා සිටින ත ොරතුරු තවනත් ආය නයක් සතුව ඇති  බව ත ොරතුරු 

නිලධාරියා දන්තන් නේ එකී අයදුේඳ  එකී ත ොරතුරු  බා තගන ඇති තඳොදු 

අධිකාරිතේ ත ොරතුරු නිලධාරියා තව  යවා ඒ බව අයදුේකරුට ලිඛි ව දින 7ක් 

තුළ දන්වා යැවිය යුතුය. ඒ අනුව ත ොරතුරු ඉල්ලීම එම තඳොදු අධිකාරීන්ට තයොමු 

කරන තලසට නිතයෝග කරනු ලැතබ්. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


