
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

උපාලි දදල්දපචිත්ර .  ාා්ය දවාා දම ිෂන්  භාාා 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 1145/2019 (2019.08.15) 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.  

. 

භාාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

දම ිෂන්  භාා භමාජිම: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

දම ිෂන්  භාා භමාජිම: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභියාචම   -   උඳාලි තදල්තඳචිත්ර   

ද  තිසි ලත් පාර්ශාය-    නේ කළ නිලධාරී, රායෙ තස්වා තකොමිෂන් සභාව 

 

දපනීසිටීම   

අභියාචක   - උඳාලි තදල්තඳචිත්ර 

   බි.වයි.බි. වීරරත්න 

තඳොදු අධිකාරිය-  නුයා මුරුතේෂන්- නේ කළ නිලධාරී  

එේ. දයාරත්න- ත ොරතුරු නිලධාරී  

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.09.17 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.10.03 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.10.11 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.10.15 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2019.01.25 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ මරුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචක විසින් 2018.09.17 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

අවුරුදු 40ක තනොකැළැල් රායෙ තස්වතයන් ඳසු රායෙ තස්වා තකොමිෂන් සභාත  

උඳතදස් ම  වාරිමාර්ග අධෙක්ෂෂ යනරාල් විසින් අභියාචකව 1999/08/20 වන දින 

අංක CFD /B /95(ii) දරන ලිපිතයන් 1999/08/18 දින සිට තස්වතයන් ඳහ කර  ඇ . 

ඉන්ඳසු අභියාචක ආය න සංග්රහත  II තකොටතස් 48 වන ඳරිච්තේදත  26:5 

වගන්තිය අනුව 1999 තනොවැේබර් මස 03වන දින අභියාචනයක්ෂ නිසි ඳරිදි රායෙ 

තස්වා තකොමිෂන් සභාව තව  ඉදිරිඳත් කිරීමට කටයුතු කර ඇ . තමම අභියාචනය 

පිලිබ 1999 තදසැේබර් මස 6 වන දින රායෙ තස්වා තකොමිෂන් සභාත  තල්කේ 

අභියාචක තව  ලිපියක්ෂ එවමින් රායෙ ඳරිඳාලන ච්රතල්  06/96 හි 17:4:5 තේදය 

අනුව අභියාචකතේ අභියාචනය සලකා බැලිය තනොහැකි බවට රායෙ තස්වා 

තකොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇ ැයි දන්වා තිබුණි.  

ඉහ  සහන් ච්රතල්  ( 4) රායෙ ඳරිඳාලන හා ස්වතද්ශ කටයුතු අමා ෙංශත  

තල්කේ විසින් 1999 ඔක්ෂත ෝබර් මස 29 වන දින රායෙ ඳරිඳාලන ච්ර තල්  අංක 

23/99න් අවලංගු කර ඇ . අවලංගු කරන ලද ච්රතල් යක ප්රතිඳාදන උඳතයෝී  කර 

ගනිමින් අභියාචකතේ අභියාචනය ප්රතික්ෂතෂ්ඨ ඳ කිරීම නීතිමය වරදක්ෂ ඳමණක්ෂ 

තනොව අභියාචකට කරන ලද අසාධාරණ හා අයුක්ෂතිසහග  ක්රියාවකි. තමම 

තීරණත  ප්රතිඳලය වත  අභියාචකතේ වි්ාම වැටුඳ අහිමි කිරීමයි. එය අහිමි 

කිරීතමන් අභියාචකතේ ඳවුතල් සමාය  ත්වය හා ඳවුල් ජීවි ය සේපුර්ණතයන්ම 

අවුතලන් අවුලට ඳත් විය. එඳමණක්ෂ තනොව වවදෙ උඳතදස් අනුව කටයුතු කිරීමට 

තනොහැකි වුතයන් 2017.07.27 වන දින අභියාචකතේ භාර්යාව තමතලොවින් සදහටම 

සමු තගන ඇ . දැන් අභියාචකතේ වයස අවුරුදු 78කි. කරුණු තමතස් තහයින් 2016 

අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිය පිලිබ ඳනතත්  25 වන වගන්තිය 

ප්රකාර තමම ලිපිත  දින සිට දින 1  ක්ෂ තුළ අභියාචකතේ අභියාචනය පිළි 

තනොගැනීමට තේතු දන්වා එවන තමන් කාරුණිකව ඉල්ලා ඇ . 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා 2018.10.03 දිනැතිව පිළිතුරු සඳයමින් ඳවසා සිටිත  රායෙ 

තස්වා තකොමිෂන් සභාව විසින් තීරණයක්ෂ දීතමන් අනතුරුව ඊට විරුද්ධව කරනු 

ලබන අභියාචනයක්ෂ එම තකොමිෂන් සභාවටම විනිශ්චය කළ තනොහැකි බැවින් 

,ඔබතේ 1999.11.03 දිනැති අභියාචනය සලකා බැලිය තනොහැකි බවට එම තකොමිෂන් 

සභාව විසින් තීරණය කර ඇති බව අභියාචකතේ අංක ඩී.ටී.ඩී./54/96(III) හා 

1999.12.06 දිනැති ලිපිතයන් අභියාචකට දන්වා ඇති බවයි.  වද රායෙ ඳරිඳාලන 

ච්රතල්  අංක 06/96 අවලංගු කළද එහි 17:4:5 වගන්තිතයහි ඇතුළත් විධිවිධාන 

,1999.11.01 දින සිට බලඳැවැත්තවන ආය න සංග්රහත  II කාණ්ඩත  XL VIII වැනි 

ඳරිච්තේදත  26:9 වගන්තිය යටතත්ද සහන් කර ඇති බව වැඩිදුරටත් දන්වා ඇ . 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 තමම ප්රතිචාරතයන් අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 2018.10.11 දිනැතිව නේකළ 

නිලධරයා තව  අභියාචනයක්ෂ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා 2018.10.15 

දිනැතිව ප්රතිචාර දක්ෂවමින් ඳවසා සිටිත  ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරු නිශ්චි ව හා 

ඳැහැදිලිව සහන් කර තනොමැති බැවින් ඔබට අවශෙ ත ොරතුරු තමොනවාද යන්න 

පිළිබව  වදුරටත් ඳැහැදිලිව සහන් කර ඉදිරිඳත් කරන තලසයි.තමම තීරණතයන් 

ද  අභියාචක සැහීමකට ඳත් තනොව තහයින් 2019.01.25 දිනැතිව අභියාචක විසින් 

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයක්ෂ තයොමු කරන ලදී. 

අභියාච ය භලමා බල  අාවථාදේදී උද්ගතවූ මාාණා: 

ත ොරතුරු නිලධාරියා හා නේ කල නිලධාරියා අභියාචකට පිළිතුරු යවා ඇති බැවින් 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත්  38(i 

)(ආ)(ii) වගන්තිය ප්රකාරව  අභියාචනයක්ෂ පිළිබව තීරණයක්ෂ ලබා දීම කිසිදු 

සාධාරණ තේතුවක්ෂ තනොමැතිව ඳැහැර හැරීමක්ෂ සිදු කර තනොමැති බැවින් තකොමිෂන් 

සභාව විනය බලධාරියා තව  ඉදිරිඳත් කළ යුතු තනොත .  

 

නිදයෝගය: 

තගොනුත  කටයුතු අවසන් ත . 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  

සන්නිත දනය කරනු ලැතේ. 

 

 


