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ඉම්ප්රියා හ ෝල්ඩින්ග්ස් එ. හ ෝටර් රථ ප්රවා න හෙපාර්තහම්ප්රන්ගුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශහයන්ග විභාග කිරී )/ 657 /2018 (2019.04.30 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 

ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

හකාමිෂන්ග සභා ස ාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

හකාමිෂන්ග සභා ස ාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

හකාමිෂන්ග සභා ස ාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ඉම්ප්රියා හ ෝල්ඩින්ග්ස් 

හනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    තමෝටර් රථ ප්රවොහන තකොමසොරිසව යනරොල්,  

තමෝටර් රථ ප්රවොහන තදපොර් තේන්තුව 

 

හපනීසිටී    

අභියොචක   - තපනී තනොසිටින ලදි 

තපොදු අධිකොරිය  - තේ.ඒ.එසව. යයීර, තමෝටර් රථ ප්රවොහන තදපොර් තේන්තුව 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.04.17 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.04.18 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.05.23 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.07.24 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2018.08.07 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ප්ර වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.04.17 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 
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ඉන්ගියාහවන්ග ශ්රී ලංකාවට හගන්ගවනු ලබන ත්රීහරෝෙ රථ ස  Quadricycle වර්ගහේ සිව් හරෝෙ රථ සඳ ා 
(2018,2017,2016) සඳ ා නිකුත් කරන ලෙ නව ස තිකවල පිටපත්වලට අොළ හතාරුරු. 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.04.18 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් දන්වො සිටින ලද්තද් ත ොරතුරු ඉල්ීම 
ලැබුණු බවත් අයදුේපත්රය පිළිබඳව ගනු ලබන ඉදිරි පියවර දින 14ක් තුළ දන්වො එීම පිණිස විෂයට අදොළ 
ත ොරතුරු නිළධොරියො තව  යවනු ලබන බවයි. නමුත් පන  දක්වො ඇති නියමි  කොල සීමොව තුළ 
ත ොරතුරු නිළධොරියො ත ොරතුරු ලබොදීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක විසින් නේකළ නිළධොරියොට 
2018.05.23 වන දින අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. නේකළ නිලධොරියො 2018.07.24 දිනැතිව දන්වො 
ඇත්තත් අදොළ ත ොරතුරු පනතත් 5 වන වගන්තිතේ (1)(ඈ) වගන්තිය ප්රකොරව ලබො දිය තනොහැකි බවයි. 

මින්ද අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.08.07 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු 
කරන ලදී.     

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාහව් දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචක අභියොචනො විභොගයට පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී.  
 
අභියොචක විසින් 2019.01.18 දිනැතිව තමෝටර් රථ ප්රවොහන තකොමසොරිසවතුමො තව  පිටප ක්ද සමඟින් 
තකොමිෂන් සභොවට තයොමුකර ඇති ලිපිය තකතරි තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනය තයොමුවිය.  
 

එි සඳහන් වන්තන්, අභියොචන විභොගය පැවැත්තවනුතේ තේ සමඟ අමුණො ඇති ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 
අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  තයොමුකරන ලද අභියොචනතේ අංක 15 විමසීම යටතත් ඇති 
ත ොරතුරු දීතේ හැකියොව සළකො බැීම උතදසො වුවත් එම ත ොරතුරු ලබො තනොදිය හැකි බැේ තමෝටර් රථ 
ප්රවොහන තකොමසොරිසව යනරල්වරයො ඔහුතේ 2018.07.04 දිනැති ලිපිතයන් දැනුේ දී ඇති බවය. එබැවින් 
තමම ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට තමෝටර් රථ ප්රවොහන තකොමසොරිසව යනරොල්තුමො තනොතවතහසො තවනයේ 
මොර්ගයක් ඔසවතසව හැකිදැයි දැනගැනීමට අදහසව කරන බවත් තමෝටර් රථ තකොමසොරිසව යනරොල්තුමො අප 

විසින් පරීක්ෂණ මට්ටමින් නිපදවොතගන යන QUADRICYCLE වර්ගතේ රථය හො සේබන්ධ වෙොපෘතිතේ 
සෑම අධියරකදීම අප තව  දක්වන ලද සහතයෝගය අති ප්රශංසනීය බැේ තමි ලො සඳහන් කරන අ ර 
එබැවින් එතුමොතේ උපතදසව ම  එම තදපොර් තේන්තුතේ සහකොර තකොමසොරිසව (කොර්මික) තුමොද අප 
වෙොපෘතිතේ ප්රගතිය උතදසො දක්වන අනුග්රහය ඉහළින්ම අගය කළයුතු බවය. එබැවින් අපට අවශෙ 
ත ොරතුරු ලබොදීතේදී නීතිමය  ත්වයන් යටතත් තමෝටර් ප්රවොහන තකොමසොරිසව යනරොල්තුමො මුහුණතදන 
අපහසු ොවය සැළකිල්ලට තගන මීට තපර ඉල්ූ ත ොරතුරු තවනුවට පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු පමණක් 
ඉන්දියොතවන් ආනයනය කරනු ලබන ත්රීතරෝද සහ  වර්ගතේ රථ විෂතයි ලබොදිය හැකිදැයි විමසො බැීමට 
අදහසව කරන බවත් එවැනි පරීක්ෂණ සිදුකර ඇතිනේ ඒවොතේ ප්රතිඵල වොර් ො ප්රවොහන හො සිවිල් ගුවන් 
තසවවො අමො ෙොංශතේ හො කර්මන්  හො වොණිය කටයුතු අමො ෙොංශතේ අදොළ බලධොරීන් තව ට ලබොදිය 
හැකිදැයි යන්න ගැන තීරණයක් ගන්නො තලස තමෝටර් ප්රවොහන තකොමසොරිසව යනරොල්තුමොතගන් ඉල්ලො 
සිටීමට තීරණය කර ඇති බවයි.  

 
පරීක්ෂණ 

- Chassis strength test 

- Stability factor test 

- Center of gravity test 

- Brake efficiency test 

- Roof strength test 

 
එවන් හැකියොවක් පවතී නේ එම පරීක්ෂණ දැනට කර්මොන්  අමො ෙොංශය මඟින් තගොඩනගනු ලබන 

සේම  ක්රියොකොරී ක්රමතේදතේ (SOP) ද අඩංගු කර එය වඩොත් අගයැති හො විධිමත් එකක් බවට පත්කළ 

හැකි බවත් ඉන්දියොතේ නිෂවපොදි  Quadricycle හො ත්රීතරෝද රථ ලංකොවට ආනයනය කිරීතේදී නිෂවපොදකයො 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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විසින් තමෝටර් රථ තදපොර් තේන්තුවට ලබො දී ඇති ප්රමිති සහතිකවල ඉහ  සඳහන් පරීක්ෂණ සිදුකර ඇති 
බව සහතික කර ඒවොතේ ප්රතිඵල ලබො දී තනොමැති නේ ඒ සේබන්ධතයන් ඉදිරියට කටයුතු කිරීම නිෂවඵල 
වන බවත් එවැනි  ත්වයක් යටතත් තමෝටර් ප්රවොහන තකොමසොරිසව යනරොල්තුමොට එම ඉල්ීමද ඉටුකළ 
තනොහැකි අ ර එතසව නේ ඒ ගැන එතුමො විසින් ඔබ මණ්ඩලය තව  දැනුේතදනු ඇ ැයි විශවවොස කරන 
බවය.  ත්වය එතසව නේ පැවැත්ීමට නියමි  අභියොචන විභොගය අවලංගු කරන තමන් ඉල්ලො සිටින 
බවයි.  

 
එතසවම අභියොචක විසින් 2019.01.24 දිනැතිවද තකොමිෂන් සභොවට තයොමුකර ඇති ලිපිතේ සඳහන් වන්තන් 
2019.01.18 දිනැතිව තයොමුකරන ලද ලිපිතේ අඩංගු ත ොරතුරු තමෝටර් ප්රවොහන තකොමසොරිසව 
යනරොල්තුමො විසින් එම ලිපිතේ තයෝයනො කර ඇති ක්රමතේදය අනුව ලබො දීමට හැකි නේ එය එතසව ලබො 
තදන ත ක් තකොමිෂන් සභොව විසින් පැවැත්ීමට නියමි  අභියොචනො විභොගය කල්දමන තලස ඉල්ලො 
සිටින බවය. 
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිය නිතයෝයනය කරමින් සහභොගී වූ නිළධොරියො සඳහන් කර 
සිටින්තන් අදොළ  ත්ව සහතික ලබො ගැනීම සඳහො මඟතපන්ීමක් අභියොචක තව  සිදුකළ අ ර අදොළ 
 ත්ව සහතිකය තදපොර් තේන්තුතේ අවශෙ ොවය ම  තපොදු අධිකොරිය විසින් තගන්වොතගන ඇති බවත් 
එය තපෞද්ගලික  ත්ව සහතිකයක් වන බවත් දන්වො සිටී. ඒ අනුව එම සහතිකය ලබොදිය තනොහැකි බව 
සඳහන් කර සිටී. 

 
තපොදු අධිකොරිතේ තමම කරුණු දැක්ීම ම  තකොමිෂන් සභොවද නිරීක්ෂණය කර සිටිනුතේ අදොළ 
ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබො දීතේ හැකියොවක් පන  යටතත් තනොමැති බවයි. 

 

නිහයෝගය: 

ඒ අනුව තමම කරුණු නිරීක්ෂණය කිරීතමන් අනතුරුව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිතයෝග කර සිටිනුතේ 

අදොළ ත ොරතුරු, පන  යටතත් ලබොදිය හැකි ත ොරතුරු තනොවන බැවින් තපොදු අධිකොරිතේ තීරණය 
නිවැරදි වන බවයි.  

 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

 

**** 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  

 

 


