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ආර්.ඒ. රත්නදාස එ. සමුපකාර සංවර්ධන දදපාර්තදේන්තුව (බස්නාහිර පළාත)  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1569/2019 (2020.01.21 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  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  ඩී.ජී.එම්.වී. හපුආරච්චි   
 
අභියාච    ආර්.ඒ. රත්නදාස 
කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             නම් කල නිලධාරී, සමුපකාර සංවර්ධන දදපාර්තදම්න්තුව   
 
කපනීසිටීම   
අභියොචක   - ආර්.ඒ. රත්නදාස 
තපොදු අධිකොරිය            - ඩි. ඩි. ජයමහ (සමුපකාර සංවර්ධන දිසරික් නිලධාරී) 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.02.27 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු 
බව දැන්ීම - අමුණා නැත  
තීරණය ලබො දුන් දිනය -  
ලබා දී දනාමැත 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.03.12 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටීම 
පිළිබඳ අභියොචනය ලද බව 
දැන්ීම - 2019.03.22 
තීරණය ලබො දුන් දිනය - 
ලබා දී දනාමැත 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.05.06 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.02.27  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

මූලෙමය පොඩු සිදුකිරීම - මිනුවන්තගොඩ තපොල් නිපදවන්නන්තේ සමූපකොර සමිතිය යන මැතයන් 
යුතුව ලි.ප. අංක : 5425 යටතත් 2019.01.07 දින ඔබ තව  එවන ලද ලිපිය හො බැතඳව. 
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එම ලිපිතේ කරුණු සේබන්ධතයන් පහ  සඳහන් කරුණු ගැන ත ොරතුරු සපයන තලස ඉල්ලො 
සිටිනු ලැතේ. 

i. එම ලිපිතේ සඳහන් කරුණු ගැන කරන ලද විමර්ශනතේ තහළිදරව් වූ, සමිතියට සිදුව 
ඇති සහ සිදුීමට ඇති අලොභය තකොත ක්ද? 

ii. ඒ සඳහො වගකිවයුතු නිලධොරීන් කවතරක්ද? 
iii. එම අලොභය අයකර ගැනීමට කුම පියවරක් ගන්තන්ද? 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 
අභියොචක විසින් 2019.03.12 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 
2019.05.06 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

නිකයෝගය: 
 
දතාරුරු නිලධාරියා හා නම්කළ නිලධාරයා 2016 අංක 12 දරණ දතාරුරු දැනගැනීදම් අයිතිවාසිකම 
පිළිබඳ පනත  ප්රකාරව, නියමිත කාලය ුළ පිළිුරු සැපයීමට අදපාදහාසත් වී ඇති බව දකාමිෂන්ත සභාව 
නිරීක්ෂණය කරන අතර සමුපකාර සංවර්ධන දදපාර්තදම්න්තුව (බසරනාහිර පළාත)  2016 අංක 12 දරණ 
දතාරුරු දැනගැනීදම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත ප්රකාරව දපාදු අධිකාරියකි. එම නිසා එහි විධිවිධාන 
අනුව කටයුු කිරීමට සමුපකාර සංවර්ධන දදපාර්තදම්න්තුවට වයවසරථාපිත වගකීමක් ඇති බව දපාදු 
අධිකාරියට තරදේ අවධාරණය කරනු ලැදේ. 
 
දකාමිෂන්ත සභාව ඉදිරිදේ දපාදු අධිකාරිය නිදයෝජනය කරමින්ත පැමිණි සිටි නිලධාරීවරයා දතාරුරු 
ඉල්ලීම සම්බන්තධදයන්ත කිසිම දැනුවත් බාවයක් දනාමැති බව ද නිරීක්ෂණය තව්. 
 
ඉල්ලලා සිටින ලද දතාරුරු ලබා දීදම් හැකියාව පිළිබඳව දකාමිෂන්ත සභාවට 2020.05.05 දින දහෝ ඊට 
ප්රථම දැනුම් දදන දලසට දපාදු අධිකාරියට දමයින්ත නිදයෝග කරනු ලැදේ. 
 
දකාමිෂන්ත සභා රීතින්තහි, රීති අංක 27 (ගාසරු හා අභියාචනා කාර්යය පටිපාටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරව දමම නිදයෝගය දදපාර්ශවය දවත සන්තනිදේදනයකිරීමට ද නිදයෝග කරනු ලැදේ. 
 
අභියාචනය කල්ල තබනු ලැදේ. 
 
මීළඟ කැඳවීම් දිනය: 2020.05.05 
***** 
 
 


