
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එච්.එම්.පි. බණ්ඩාර එ. ශ්රී කා ා මහලි අ ිකා ාය  

   

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 1233/2019 (2019.09.23) 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 

ක ොමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

ක ොමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

 

ිභි ාච    -     එච්.එේ.පි. බණ්ඩාර 

ක ොතිසි කත් පාර්ශල -    නේ කළ නිලධාරී, ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - එච්.එේ.පි. බණ්ඩාර  

තඳොදු අධිකාරිය - තේ.ජි. තඳතර්රා නේ කළ නිලධාරී  

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

ආර්.එච්. රත්මලතේ- ඉඩේ නිලධාරී 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.06.28 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.09.27 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.10.29 

 

ිභි ාච  ට පසුබිම් වූ  රුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචක විසින් 2018.06.28 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

'ඉඩේ ගැටලුව නිරාකරණය කර තදන තලස ඉල්ලීම ' මැතයන් වූ ශීර්ෂය යටතත් 

විේතටෝරියා තන්වාසික වොඳාර කළමනාකාර විසින් අභියාචක තව  ඒවා ඇති 

ඔහුතේ අංක VRS/01/1559 හා 2018.05.22 දිනැති ලිපිතේ 02 තේදතේ සහන් කර ඇති 

කරුණු හා අධෙේෂ යනරාල් තව  තයොමු කර ඇති අංක VRS/01/1595 හා 2017.09.18 

දිනැති ලිපි වලට අදාල ඳහ  සදහන් ත ොරතුරු  
 

1. තඳර ඳැවති මාර්ගය සේබන්දතයන් මහවැලි අධිකාරිය විසින් නඩු තගොනුකරන ලද 

අධිකරණය පිලිබ විස් ර. 

2. තගොනු කරන ලද නඩුතේ අංකය. 

3. නඩුවට අදාල ඳැමිණිලිකරුවන් හා වගඋත් රකරුවන් පිලිබ විස් ර. 

4. අදාල නඩුව විභාග කර තීරණය ලබා තදන දිනය. 

5. අදාල නඩුව සහා මහවැලි අධිකාරිය නිතයෝයනය කරමින් තඳනී සිටින නිලධාරීන් 

සේබන්ධ විස් ර. 

6. මු. පි. 5272 පිඹුර සකස් කිරීම තවනුතවන් මැනුේ ගාස්තු තගවන ලද ආය නය, තගවූ 

මුදල සහ දිනය. 

7. මු. පි. මහා පිඹුරට අදාල කරතගන ඇති අනිකුත් ඉඩේ තකොටස්වල අංක පිලිබ 

විස් ර. 

8. මහා 6689 දරන පිඹුතර් කැබලි අංක 01 ඉඩේ තකොටසට අදාල  ේතස්රු වාර් ාව 

හා ඔප්පුව ලබා ගැනීමට මා විසින් 2017.02.24, 2017.07.03, 2017.08.15 දිනවල තයොමු කර 

ඇති ඉල්ලීේ සේබන්ධතයන් තන්වාසික කාර්යාලතේ නිලධාරීන් ගත් ක්රියාමාර්ග 

පිලිබ ත ොරතුරු. 

9. අභියාචක විසින් ‘ඉඩේ ගැටලුව නිරාකරණය කර තදන තලස ඉල්ලීම ' මැතයන් වූ 

ශීර්ෂය යටතත් 2018.06.04 දින ලියාඳදිංචි අංක 0858 යටතත් විේතටෝරියා තන්වාසික 

වොඳාර කළමනාකාර තව  තයොමු කර ඇති ලිපිතේ 02 පිටුතේ 03 තේදතේ ඇතුලත් 

කර ඇති හිටපු තන්වාසික වොඳාර කළමනාකාරවරුන් විසින් නිකුත් කර ඇති 

2003.10.13, 2004.07.26, 2012.03.19, 2013.10.13 දිනැති ලිපිවල සහතික කරන ලද 

පිටඳත්. 

10. 'ඉඩේ ගැටලුව නිරාකරණය කර තදන තලස ඉල්ලීම ' මැතයන් වූ ශීර්ෂය යටතත් 

විේතටෝරියා තන්වාසික වොඳාර කළමනාකාර විසින් අභියාචක තව  ඒවා ඇති 

ඔහුතේ අංක VRS/01/1559 හා 2018.05.22 දිනැති ලිපිතේ 03 තේදතේ සහන් කර ඇති 

මු.පි. මහ 5272 සැලැස්තේ අංක 06 දරන තයෝජි  මාර්ගය කුණ්ඩසාල ප්රාතද්ශීය 

සභාව   තව  විදිමත්ව භාර තදන ලිපිතේ සහතික පිටඳ ේ. 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.09.27 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

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



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැේවීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.10.29 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

ිභි ාච   සක ා බක  ිලස්ථාකේදී උද්ගතවූ  ාරණා: 

2019.09.23 ත ොරතුරු යවන තලස දන්වා යවා ඇති පිටඳත් ඳමණේ යවා ඇ . 

ත ොරතුරු නිලධාරී සහ ඉඩේ නිලධාරී ඳසුව ඳැමිණියහ. අභියාචක ඳැමිණ සිටි. එම 

අවස්ථාතේදී අදාළ අතයේ ත ොරතුරු පිටඳත් ලබා දිනි. ඉතිරි ත ොරතුරු තදසතියේ 

ඇතුළ  ලබා දී තකොමිසමට දැනුේ තදන තලසට නිතයෝග කරන ලදී. තගොනුතේ 

කටයුතු අවසන් තේ. 

 

නික ෝග : 

 

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 ලබා දීමට නිතයෝග කළ 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. 

 

 

 


