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කේ.ඩී.වී.එම්.ආර්. හපුහින්න එ. ප්රාකේශීය සංවර්ධන බ ංකුව 
 
RTIC Appeal (පුේගලික වශකයන් විභාග කිරීම)/ 1599/2019 (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  
කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
කකාමිෂන් සභා සමාජික:           විනිසුරු තරෝිනී වල්ගම 
 
අධයේෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපආරච්චචි 
 
අභියාචක   -     කේ.ඩී.වී.එම්.ආර්. හපුහින්න  
කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, ප්රාකේශීය සංවර්ධන බ ංකුව 
    
කපනීසිටීම   
අභියොචක   - කේ.ඩී.වී.එම්.ආර්. හපුහින්න 
තපොදු අධිකොරිය  - පී.එච්ච.ආර්. ප්රනොන්දු, තයෙෂවඨ කළමණොකරු 

එච්ච.තේ.සී.එන්.චන්රදොස, සහකොර කළමණොකරු - නීති 
එන්.ඒ.ඩී.පී. ගුණතසවකර, කළමණොකරු - මොනව සේපත් 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.05.09 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.06.19 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.05.31 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයේ නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.06.25 

 
අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.05.09 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 
ලදී. 

ඔතේ තයොමු අංක RDB /HO /CR /VG -04,2019.04.26 දිනැති ලිපිය හො බැතඳව.  
එම ලිපියට අනුව වෙොපෘතිතේ වර් මොන  ත්වය පිළිබඳව සලකො බැීතමන් පසුව ඉල්ුේ 
කර ඇති ණය මුදල අනුම  කිරීම ප්රතිේතෂවප කර ඇ  යන්න දන්වො ඇ .  

1. වෙොපෘතිතේ වර් මොන  ත්වය යනුතවන් අදහසව කරන ලද කරුණු තමොනවොද  
2. අභියොචක විසින් වෙොපෘතිතේ ඉදිකිරීේ කටයුතු සිදු කර තගන යනු ලැතේ. බට 

ආනයනය කර ඇ . ටර්බයින් යන්රයේ මිලදී ගැනීම සඳහො මුදලින් 1/4 ක 
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තකොටසේ තගවො ඇ . ඒ අනුව ඉල්ුේ කරන ලද ණය මුදල් ප්රමොණය අඩු තේ. ඒ 
පිළිබඳව සලකො බැීමේ කරන ලද්තද්ද? 

3. අවසොන වශතයන් වෙොපෘතිතේ සවථොනීය පරීේෂණයේ සිදු කරනු ලැබුතේද? ඒ 
කවදොද? එම වෙොපෘතිතේ ප්රගතිය පිළිබඳව සැහීමකට පත් වන්තන්ද? 

ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් 2019.06.19 දිනැතිව ප්රතිචොර දේවමින් සඳහන් කර සිටින ලද්තද් පනතත් 5 
වන උප වගන්තිතේ විධිවිධොන අනුව අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතිේතෂවප කරන 
ලද බවයි. මින් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2019.05.31 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයේ 
තයොමු කරන ලදි.  නේකළ නිලධරයො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට 
අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2019.06.25 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ 
තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේ දී උේගත වූ කාරණා: 
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කර සිටී. 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දේවො සිටින ලද්තද්, අභියොචක විසින් ඉල්ුේකර ඇත්තත් බැංකුතවන් 
ඉල්ුේකරන ලද ණය මුදලේ තනොදීමට අදොළව බැංකුතේ අභෙන් ර තීරණ ගැනීේ පිළිබඳව විසව ර වන 
අ ර නිශවචි  ත ොරතුරු කිසිවේ ඉල්ුේකර තනොමැති බවයි. එතසවම අභියොචකතේ ණය මුදල ප්රතිේතෂවප 
ීම සේබන්ධව කරුණු පැහැදිලි කිරීමට බැංකුවට හැකියොවේ තනොමැති අ ර බැංකුතේ ණය පහසුකමේ 
ලබොදීම තහෝ ප්රතිේතෂවප කිරීතේ හැකියොව බැංකුව සතු තීරණයේ බවත්ය.  
 
එතසවම 2019.04.26 දිනැතිව තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචක තව  දන්වො ඇත්තත් ණය තයෝයනොවට 
අනුමැතිය ලබොගැනීම සඳහො අධෙේෂ මණ්ඩලය තව  ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරන ලද අ ර වෙොපෘතිතේ 
වර් මොන  ත්වය පිළිබඳව සළකො බැීතමන් පසුව තමම ණය මුදල අනුම  කිරීම ප්රතිේතෂවප කර ඇති 
බවයි. 
 
ඒ අනුව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කර සිටිනුතේ 2019.04.26 දිනැති ලිපිතයන් අභියොචකට තේ 
සේබන්ධව තපොදු අධිකොරිතේ තහවතු දැේීම සිදු කර ඇති බවයි. 
 
නිකයෝගය: 
 
ඒ අනුව 2019.04.26 දිනැති ලිපිතයන් අභියොචකට තේ සේබන්ධව තපොදු අධිකොරිතේ තහවතු දැේීම සිදු 
කර ඇති බැවින් තමම 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.  
***** 
 


