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එච්.එම්. සුගත් කුමාර හ ේරත් එ. නිකවැරටිය ප්රාහේශීය සභාව  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1592/2019 (2020.01.28 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 : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:   ඩී.ජී.එම්.වී. හපුආරච්චි   

 

අභියාච    එච්ච.එම්. සුගත් කුමාර හහේරත් 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය නම් කල නිලධාරී, නිකවැරටිය ප්රාහේශීය සභාව 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - එච්ච.එම්. සුගත් කුමාර හහේරත් 

තපොදු අධිකොරිය - එම්.පි.පි. පතිරණ  

ඩබ්ලිවු. එම්.එම්.සි.බි. වන්නනිනායක (නම් කල නිලධාරී) 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.04.29 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු 
බව දැන්ීම - 2019.04.30 
තීරණය ලබො දුන් දිනය 
2019.05.10 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.05.21 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටීම 
පිළිබඳ අභියොචනය ලද බව 
දැන්ීම - 2019.05.24 
තීරණය ලබො දුන් දිනය - 
නැත 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.06.10 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.04.29 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
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“මාහේ වයාපාරික සේථානය පිිබඳ සාකච්චචා කර ඇති 2019.03.05 දින සභා වාර්තාව” 
 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2019.05.10 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ, 

"ඔබ විසින්න 2019-04-29 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ියාපදිිංි අිංක දරන හතාරතුරු ඉල්ලීම පනහත් 

5 වන උපවගන්නතිහේ විධිවිධාන අනුව පහත සඳහන්න කර ඇති හහේතු මත  

1. නිකවැරටිය ප්රාහේශීය සභාව වතු හදපලක අනවසරහයන්න එච්ච.එම්. සුගත් කුමාර හහේරත් මහතා 

රැදී සිටීම හහේතුහවන්න ආරවුල්ල තත්වයක් උේගත වී ඇත. හමම තත්වය යටහත් ඉදිරිහේදී ගරු 

අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කිරිඅට නියමිතව ඇත. 

2. ඊට අදාලව 2019-03-05 දින ගරු සභාපතිවරයාහේ අත්සනින්න යුතු සභා වාර්තාවක් ලබා දිම්න්න 

ප්රාහේශීය සභාවට යම් අගතියක් සිදුවීමට ඉඩ ඇති බැවින්න හමම හතාරතුර ලබා දිය හනාහැකි බව 

කරුඉකව දන්නවා සිටිමි." 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2019.05.21 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2019.06.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී.    

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 

2019.12.31 දිනැති ිපිහයන්න හපාදු අධිකාරිය හකාමිෂන්න සභාව හවත ිඛිත ප්රකාශ සිදු කල ඇති අතර හමම 
ිපිහයන්න උපුටාගත් හකාටසක් පහත දැක්හේ.  

"...එහමන්නම වර්තමානය වනවිට නිකවැරටිය ගරු දිසා මහහේසේරාත් අධිකරණහේ හම් සම්බන්නධව 
නඩු හදකක් විභාග හවමින්න පවතී. හමම සාධාරණ හහේතු මත 2016 අිංක 12 දරන හතාරතුරු 
දැනගැනීහම් පනහත් II වන හකාටහසේ හතාරතුරු වලට ප්රහේශ වීම ප්රතික්හෂේප කිරීම ප්රකාරව (ඌ) 
(1) (එ) (ඒ) ඔහු විසින්න ඉල්ලලා සිටි හතාරතුරු ප්රතික්හෂේප කල බව කාරුණිකව දන්නවමි."  

 
අභියාචනය විභාගයට ගැනීහම්දී හපාදු අධිකාරිය විසින්න දක්වා සිටිහේ නිකවැරටිය ප්රාහේශීය සභාව සතු 
හේපලක් වන පලුගසේහන්නදිය ඉඩම අභියචක විසින්න කුී පදනම මත ලබාහගන වයාපාරයක් පවත්වාහගන 
යන බවත් කුී ගිවිසුහම් හකාන්නහේසි කඩ කිරීම මත එම ඉඩහමන්න ඉවත් වන හලස පැවසුවද ඉවත් හනාවන 
බව හා බදු ලබා හනාහදන බවත් ය. හපාදු අධිකාරිය විසින්න තවදුරටත් පවසා සිටිහේ හම් සම්බන්නධහයන්න 
අධිකරණ ක්රියා හවත හයාමු වී ඇති බව හා අදාල නඩු අිංකය හලස 165/L (නිකවැරටිය මහහේසේරාත් 
උසාවිය) සඳහන්න කරන ලදී. හකහසේ නමුත් අභියාචක හමහිදී පවසා සිටිහේ මම නඩුව තුන්නවන පාර්ශවයක් 
විසින්න හගානු කල ඇති බවත් අභියාචක හා හපාදු අධිකාරිය වග උත්තරකරුවන්න හලස නම් කල ඇති 
බවත්ය.  
හමහිදී හපාදු අධිකාරිය හතාරතුරු දැනගැනීහම් පනහත් 5 (1) (ඌ) (ii) හා 5 (1) (ඒ) වගන්නතිය ප්රකාරව 
හතාරතුරු ලබාදීම ප්රතික්හෂේප කල බව හකාමිෂන්න සභාව හමුහේ පවසන ලදී. 
 
නිකයෝගය: 
 
හපාදු අධිකාරිය හතාරතුරු දැනගැනීහම් පනහත් 5 (1) (ඌ) (ii) හා 5(1) (ඒ) වගන්නතිය ප්රකාරව හතාරතුරු 
ප්රතික්හෂේප කල ඇත. 2016 අිංක 12 දරන හතාරතුරු දැනගැනීහම් අයිතිවාසිකම් පිිබඳ පනහත් 5 (1) (ඌ) 
(ii) හා 5 (1) (ඒ) වගන්නතිය පහත පරිදි හේ.  
 
5(1)  -"(2) වන උපවගන්නතිහේ විධිවිධානවලට යටත් ව- 
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(ඌ) එම හතාරතුරු හහළිදරවු කිරීම මගින්න… නිතිය බලාත්මක කිරීම හහෝ ජාතික ආරක්ෂාවට අදාල 
හතාරතුරු පිිබඳ රහසිගත මුලාශ්රයක අනනයතාවය හහළිවන අවසේථාවකදී; 

 
(එ) එම හතාරතුරු හහළිදරවු කිරීම අධිකරණයට අපහාස කිරීමක් හහෝ අධිකරණහේ අධිකාරී බලය හා 
අපක්ෂපත්බව පවත්වාහගන යාමට අගතියක් සිදු වන අවසේථාවකදී; 

හම් පනත යටහත් ඒ හතාරතුරුවලට ප්රහේශ වීම ප්රතික්හෂේප කල හැකිය." 
 
හමහිදී අභියාචක විසින්න ඉල්ලලුම් කල ඇති හතාරතුරු හහළිදරවු කිරීම හරහා අධිකරණයට අපහාස කිරීමක් 
හහෝ අධිකරණහේ අධිකාරී බලය හා අපක්ෂපත්බව පවත්වාහගන යාමට අගතියක් සිදු හනාවන බවත් 5 (1) 
(ඌ) (ii) වගන්තිය ප්රකොරව මුක්  තනොවන බවත් නිරීක්ෂණය කරන අතර, හමම හතාරතුරු අභියාචක හවත 
සති හදකක කාලය තුල ලබා හදන හලස හා එම ආවරණ ිපිහේ පිටපතක් අපහේ හයාමු අිංකය සමග 
හකාමිෂන්න සභාව හවත හයාමු කරන හලස මින්න නිහයෝග කරනු ලැතේ..  
 
හතාරතුරු නිලධාරියාහේ තීරණය මින්න ප්රතිවර්තනය කරනු ලැතේ.  
 
අභියාචනය මින්න අවසන්න හේ. 
 
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. 
***** 


