
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ටි.පි.ජි. .සජිත් එ ශ්රී කා ම මහලි අ ිකා මය  

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 1464/2019 (2019.10.21) 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.  

. 

සභමපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

ක ොමිෂන් සභම සමමජි : තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

ක ොමිෂන් සභම සමමජි : විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

ිධ්යක්ෂ -ල්ාරමජ:   ඩී.ජි.එේ.වී. හපුආරච්චි 

 

 

ිභි මච    -     ටි.පි.ජි. .සජිත් 

කාොතිසි කත් පමර්ශල -    නේ කළ නිලධාරී, ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - ටි.පි.ජි. .සජිත්  

තඳොදු අධිකාරිය - එච්.එේ.තේ.ආර්. තේරත්- ත ොරතුරු නිලධාරී 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.09.04, 2019.03.01 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.12.13 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2019.04.10 

 

ිභි මචා ට පසුබිම් වූ  රුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචක විසින් 2018.09.04 හා 2019.03.01 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  

ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදි. 

 

මහවැලි එල් කලාඳයට තමම නාමල්ගම , තබෝගස්වැව I , තබෝගස්වැව II , 

තවතහර ැන්න , සැළලිහිනිගම , නන්දිමිත්ර ගම යන ගේමාන භාරදීතමන් ඳසු තමම 

ගේමානවල කරනු ලැබූ සියලු වොඳිතිවල ඳහ  ත ොරතුරු  

1. ප්රතද්ශත  වගා ළිං කැපු අයත  නාම තල්නනය  

2. මහවැලිය හරහා ඳැලවර්ග තබදු නාම තල්නන  

3. බල ප්රතද්ශත  සිතියම  

4. වගා ළිං බැ ගැනීමට මූලෙ ප්රතිඳාදන දුන් තල්නනය  

5. වතුර බට ලබා දුන් නාම තල්නනය 

6. වතුර ටැංකි ලබා දුන් නාම තල්නනය  

7. වතුර තමෝටර් ලබා දුන් නාම තල්නනය  

8. ඉඩේ මැෂින් තයොදා සුද්ධ කර අයත  නාම තල්නනය 

 

ඔබ කාර්යාල බල ප්රතද්ශයට අයත් ුමමි සටහන් දැේතවන සිතියමේ  

තබෝගස්වැව I , තබෝ ගස් වැව II ,නාමල්ගම,සැළලිහිනිගම ,තවතහර ැන්න 

,නන්දිමිත්රගම යන ගේමානවල තේ වන ත ේ ප්රධාන මාර්ගය තදඳස ඇති ිමේ 

කඩවල් තබදා දුන් ක්රියාඳටිඳටිතයහි විස් රයේ  

ඉහ  ඔබත  තවතහර ැන්න කාර්යාල බලප්රතද්ශයට අයත් ුමමි ප්රතද්ශත  රයත  

තගොඩනැගිලි සහා සහ තඳොදු ස්ථාන සහා තවන් කර ඇති ුමමි ප්රමාණයන් හා 

ස්ථාන පිලිබ වාර් ාවේ තහෝ සිතියමේ  

ඉහ  ගේමාන හරහා යන ප්රධාන මාර්ගය තදඳස ඳදිංචි කර ඇති ඉඩේ හිමියන්ත  

නාම තල්නනයේ 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.12.13 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

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

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැේවීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2019.04.10 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

ිභි මචා  සක ම බකා ිලස්ථමකේදී උද්ගතවූ  මරණම: 

ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ සිටිති. කාර්යාල කටයුතුවල ප්රමාදයේ නිසා ත ොරතුරු යැවීම 

ප්රමාද වූ බව තඳොදු අධිකාරිය ඳවසයි. ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරු තකොමිසම ඉදිරිත  බාර 

දීම සිදු විය. තකොමිසතේ නිතයෝගය ම  එතස් සිදු විය. තගොනුතේ කටයුතු අවසන් තේ. 

 

නික ෝග : 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

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) වගන්තිත  වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 

ඉල්ලීමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දී ඇති බැවින් 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  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


