
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එන්.ඩබ්ලිව්.එම්. රාජනායක බණ්ඩාර එ. කෘෂිකර්ම දදපාර්තදම්න්තුව, 

දේරාදදණිය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 756/2018 (2019.04.01) දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය 

ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 

තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටතත් 

පවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය පටිපාටිය.  

. 

සභාපති:                                     මහින්ද ගේමේපිල 

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

දකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -     එන්.ඩබ්ලිව්.එේ. රායනායක 

දනොතිසි ලත් පාර්ශවය- කෘෂිකර්ම අධ්ෙක්ෂෂ යනරාල්, කෘෂිකර්ම  

    තදපාර් තේන්තුව, තේරාතදණිය    

 

දපනීසිටීම   

අභියාචක   - එන්.ඩබ්ලිව්.එේ. රායනායක  

තපොදු අධිකාරිය - තක්ෂ.එේ.ඩී. තකෝනාර - පරිපාලන නිලධ්ාරි 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.08.10 

ත ොරතුරු නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයක්ෂ තනොමැ . 

නේ කල නිලධ්ාරියා තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.09.06 

නේ කල නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයක්ෂ තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.10.01 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින්  2018.10.01 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා සිටින 

ලදි. 

මා තල් තදොරකුඹුර පලතුරු සැකසුේ මධ්ෙස්ාානය ඉදි කිරීේ කාර්යයට අදාළ තීරණයන් 

ගන්නා ලද ආකාරය පැහැදිලි කිරීම.  

01. අතිතර්ක වැඩ  විචලනය  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

02. තමය ගිවිසුම තුළ ඇතුළත්ව තනොමැති නේ තමම නීතිය ඔබතුමිය උපුටා ගන්නා ලද්තද් 

කුමකින්ද  

03. නී ොනුකුලව අවසන් තනොකළ  තමම ඉදි කිරීේ කාර්යයට 20% දඩ මුදලක්ෂ මට තගවීේ 

කිරීමට තිබු බිල්පතින් අය කළ ආකාරය පැහැදිලි කරන්න. 

04. තමම ඉදි කිරීේ කාර්යය අවසන් කිරීමට ඔබතුමියට තේතු ව කරුණු පැහැදිලි කර තදන්න.  

05. තමම ඉදි කිරීේ කාර්යයට ප්රමාද  ගාස්තු අඩු කළ ආකාරය පැහැදිලි කර තදන්න.  

06. තමම ඉදි කිරීේ කාර්යයට අදාළ  බිල්පතින්  තවනත් ගිවිසුේ වලට අදාළ මුදල් අඩු කළ 

ආකාරය පැහැදිලි කර තදන්න.  

07. අතිතර්ක වැඩ,  විචලනය සඳහා අවසන් බිල්පතින් පමණක්ෂ තගවීේ කටයුතු සිදු කරන විට 

ඉදි කිරීේ කාර්යය තුළ මුදල් ගලා ඒම නවතින බව ඔබතුමිය දැන සිටිතේ නැද්ද ? තමය 

පැහැදිලි කරන්න. 

08. 2015.05.17 දින තයොමු අංක CE/2/2/53/2015 දරන ලිපිය අභියාචකට ලැබී නැ . එනිසා එම 

ලිපිය ලියාපදිංචි කළ  ැපැල් කාර්යාලය , ැපැල්  කුවි ාන්සිය , තේ පිළිබඳව ඔබ ආය නය 

තුළ සටහන්ව ඇති තපොත් පත්වල ලිඛි  සටහන් සියල්තලහි සහතික කල පිටපත් 

 

ත ොරතුරු නිලධ්ාරියා පන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් 

ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.09.06 දිනැතිව නේකළ නිලධ්රයා තව  අභියාචනයක්ෂ තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධ්රයාද පන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ ප්රතිචාර දැක්ෂවීමට 

අතපොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.10.01 දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  

අභියාචනයක්ෂ තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාදව්දී උද්ගතවූ කාරණා: 

2019.04.01 පාර්ශව තදකම පැමිණ සිටිති. ඉල්ලා ඇති ත ොරතුරු යවා ඇති බව තපොදු 

අධිකාරිය පවසයි. තකොමිසතේදී පිටප ක්ෂ දීමට සූදානේ වුවත් එය අවශෙ තනොවන බව 

අභියාචක පවසයි. ත ොරතුරු ලැබී ඇති බව  හවුරු වතයන් තගොනුතව් කටයුතු නිම තකතර්. 

 

නිදයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) වගන්තිය 

ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකාරිය සතුව පවතින 

තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම ඉල්ලීමට අදාළ 

ත ොරතුරු ලබා දී ඇති බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතබ්.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය පටිපාටිය, ගැසට් 

අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදපාර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු 

ලැතබ්. 

 


