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එන් .ඩබ්ලිව් . සි .පි .ලංකො  එ. භූ විදයො  සමීක්ෂණ හො ප ල් කොරයොංශය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/1367/19 (2019.10.08 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේදී 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 

අභියොචන කොරයය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොරයය පටිපොටිය.  

සභාපති:    මින්ද ගේමේපිල  
යකාමිෂන් සභා සමාජික:  තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොි පින්තටෝ යයවරධන  
යකාමිෂන් සභා සමාජික:  තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
යකාමිෂන් සභා සමාජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:   ඩී.ජී.එේ.ී.හපආරච්චචි 
 
අභිොචක   - එන් .ඩබ්ලිව් . සි .පි .ලංකො   
යනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ  - නේකළ නිලධොරි - භූ විදයො  සමීක්ෂණ හො ප ල් කොරයොංශය 
 
යපනීසිටීම   
අභියොචක   - පැමිණ ඇ . 
තපොදු අධිකොරිය  -  පැමිණ නැ . 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2019-01-07 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය නැ . 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 2019-01-30 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය නැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019-03-15 

 

අභිොචනෙට පසුබිම්වූ කරුණු: 

අභියොචක  2019-01-07  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

2017-12-29 තයොමු AD /6/9/ තපොදු/විනය සි  රොයකොරී වැඩ  හනේ කිරීමට අදොලව ලැබී ඇති 

බරප ල විෂමොචොර ක්රියො සේබන්ධ පැමිණිි සහ එවැනි පැමිණිි තනොමැති නේ ඒ පිළිබද 

විසව රොත්මක ත ොරතුරු   

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියොචක 2019-01-30 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
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නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ අභියොචක ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින්  

2019-03-15 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථායේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචක පැමිණ ඇ . තපොදු අධිකොරිය පැමිණ නැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරනු 

ලැතබ්ල. 

අභියොචක විසින්  මො ඉල්ීම කළ ත ොරතුරු  ලබො දීම සේබන්ධතයන් තපොදු අධිකොරිය විසින් කිසිදු 

ප්රතිචොරයක් දක්වො තනොමැති බව  තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

නියෙෝගෙ: 

තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තපනී සිටීමට දන්වො ඇති අවසවථොවක එතසව කිරීම පැහැර හැරීම ත ොරතුරු  දැන 
ගැනීතේ අයිතිවොසිකේ පිළිබද පනතත්  39(1) (ඇ) වගන්තිය ප්රකොරව ‘මතහවසවරොත්වරතයකු විසින් 
පවත්වනු ලබන ලඝු  නඩු විභොගයකින් පසු වරදකරු තකොට රුපියල් පන්දහසක් තනොඉක්මන දඩය හො 
බන්ධනොගොර ග  කිරීම යන තදකටම’ ලක්විය හැක වරදක් බව තපොදු අධිකොරිතයි අවධොනයට ලක් 
කරනු ලැතබ්ල. ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිතයි නේකල නිලධොරියොට  මීලග කැදීේ වොරතේ තකොමිෂන් සභො 
විභොගය  සදහො පැමිණීමට තමයින් නිතයෝග කරනු ලැතබ්ල. 

අභියොචනතයි මීළඟ විභොග කිරීම සඳහො පැමිණ තනොසිටීම සහ තමම නිතයෝගයට අධිකොරිය මගින් නිසි 
ප්රතිචොරයක් තනොදැක්ීම මගින්, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් ඉහ  සඳහන් 
වගන්ති යටතත්, තපොදු අධිකොරිතයි නේකළ නිලධරයො සහ ත ොරතුරු නිලධරයොට අදොළව පියවර 
ගැනීමට සිදු වනු ඇ .   

මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.12.10 දිනට කල් බනු ලැතබ්ල. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොරයපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොරශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල. 

***** 

 


