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තේ.යූ. ධේමික එ. ඕෂන් වීව් ඩිවත ොප්මන්ට් (පුද්ගලික) සමාගම 

 

RTIC Appeal 1047/2019 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි 
(ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටතේ පවේවාතගන යනු  බන කාර්යය 
පටිපාටිය සහ රීති අංක 30 ප්රකාරව තයොමු කරන  ද ඉවේ කර ගැනීතේ අයදුේපත්රය - 
2019.07.23 දින පැවති තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන  දී 
 

 

සභාපති:                                   මහින්ද ගේමේපි   

තකොමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුංචිතහේවා  

තකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     තේ.යූ. ධේමික   

තනොතිසි  ේ පාර්ශවය             -    ඕෂන් වීව් ඩිවත ොප්මන්ට් (පුද්ගලික) සමාගම 

 

තපනීසිටීම   

අභියාචක   - තේ.යූ. ධේමික  

තපොදු අධිකාරිය  - නීතිඥ කමල් දිසානායක 

තේ.එන්. යයසිංහ, නිතයෝයෙ සාමානෙ කමමනාකරු  

සචින්  ගුණරේන 

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන  ද දිනය 

 

2018.10.23 

ත ොරතුරු නි ධරයා තීරණය  බා දුන් දිනය 

 

2018.11.05  

නේ කම නි ධරයා තව  අභියාචනය තයොමු කම දිනය 

  

2018.11.23 

නේ කම නි ධරයා තීරණය  බා දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව 

තව  අභියාචනය තයොමුකම දිනය 

2018.12.28  

 

අභියාචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 

අභියාචක විසින් 2018.10.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල් ා සිටින  දි. 
 

1. තකොමඹ 05, කිරු පන, තර්ල්තව් අවනිව්හි අංක 32/8 දරණ ඉඩම දැනට සමාගම සතුව 
පවතීද? 
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2. ඉහ  සඳහන් ඉඩම 2015 අතගෝස්තු මාසතේදී සමාගම විසින් රු. මිලියන 10කට උකසට 
 බාතගන තිතේද? 

3. ඉහ  සඳහන් ඉඩම 2015 අතගෝස්තු මාසතේදී සහාධිප ෙ තද්පමේ වශතයන් සංවර්ධනය 
කිරීමට ගිවිසුමේ ඇතිකරතගන තිතේද? 

4. 2015 ඔේත ෝබර් මසදී එම ඉඩම මි දීගනු  ැබුතව්ද? 

5. තමම මි දී ගැනීම සඳහා ප්රසේපාදන ්රියාවලියකට අනුව පුවේපේ මඟින් මි  ගණන් කැදවන 
 ද්තද්ද? 

6. 2015 ඔේත ෝබර් මසදී තමම ඉඩම සඳහා කිංසල්ි තමෝසස් ප්රනාන්දු මහ ා සම  නව 
සංවර්ධන ගිවිසුමේ ඇතිකරතගන තිතේද? 

7. 2018 යනවාරීව  කිංස්ලි තමෝසස් ප්රනාන්දු මහ ා සම  ඇතිකරගේ සංවර්ධන ගිවිසුම 
අව ංගුකර තිතේද? 

8. 2018 මාර්තු මාසතේදී තකොමඹ 05, කිරු පන, තර්ල්තව් ඇවනිව්හි අංක 32/8 ඒ දරණ 
ස්ථානතේ පදිංචි ම  තේ තදෝන ප්රියා අරුතණෝදනී ප්රනාන්දු යන අය සම  තකොමඹ 05, 

කිරු පන, තර්ල්තව් ඇවනිව්හි අංක 32/8 දරණ සමාගම සතු ඉඩම විකිණීම සඳහා විකිණීතේ 
ගිවිසුමේ ඇේකරතගන තිතේද? 

9. තමම ඉඩම සමාගමට මි දී ගැනීම සඳහා රයතේ 'මුදල් නීති සංග්රහය' හා ප්රසේපාදන නීතියට 
අනුව කටයුතු තනොකරන  ද බව පිළිගන්තන්ද? 

10. තමම ඉඩතේ සහාධිප ෙ නිවාස තයෝයනා වොපිතියේ මරේභ කිරීම සඳහා ස සුේ සකස ්
කරන  ද්තද්ද? 

11. තමම ඉඩම මි දී ගැනීමට විරුද්ධව එවකට අමා ොංශ තල්කේ කරුණු පැහැදිලි කරන ත ස 
සමාගතමන් ඉල් ා සිටි බව පිළිගන්තන්ද? 

12. තමම ඉඩම මි දී ගැනීමට එතරහිව සහ  වේ තචෝදනා සහි ව තපේසේ කිහිපයේ ගරු 
අමා ෙ සජිේ තප්රේමදාස මහ ා තව   ැ ඇ ඇතිබව පිළිගන්තන්ද? 

13. තමම ඉඩම මි දී ගැනීම සඳහා රයතේ  ේතසේරුකරුතගන් වටිනාකේ වාර් ාවේ  බාතගන 
තිතේද? 

14. තමම ඉඩම මි දී ගැනීමට තපර එනේ, 2015 මැයි 15 වනදින 19 වන මණ්ඩුක්රම වෙවස්ථාව 
සංතශෝධනය වූ බව පිළිගන්තන්ද? 

15. ඉඩම මි දී ගනු  ැබූ 4482 සින්නේකර ඔප්පුව සහ අංක 11242 දරණ සැ ැස්ම එනේ, 2015 
ඔේත ෝබර් 08 වන එකම දිනයකදී සකස්කර ඇතිබව පිළිගන්තන්ද? 

16. ඉහ  ඉඩම සඳහා විකිණීතේ ගිවිසුමේ ඇතිකර ගැනීමට තපර තමම ඉඩම විකිණීම සඳහා මි  
ගණන කැඳවන බවට පුවේපේ මඟින් ප්රසිද්ධ කර ඇේද? 

17. 2018 මැයි මාසතේදී ඉහ  සමාගම සතු ඉඩම විකුණන  ද්තද්ද? 

 
 

ත ොරතුරු නි ධාරියා 2018.11.05 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් දන්වා සිටිතේ ත ොරතුරු ඉල්ලීම  ැබුණු 

බවේ ගනු බන ඉදිරි පියවර දින 14ේ තුම දන්වන බවේය. නමුේ නියමි  කා ය තුම ප්රතිචාර දැේවීමට 

අතපොතහොසේවීම ම  අභියාචක 2018.11.23 දිනැතිව නේකම නි ධාරියාට අභියාචනයේ තයොමුකරන 

 දි. නේකම නි ධාරියා විසින් පන  මඟින් දේවන නියමි  කා  පරාසය තුම ප්රතිචාර දැේවීමට 

අතපොතහොසේවීම ම  අභියාචක 2018.12.28 දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමුකරන 

 දි. 

    

අභියාචනය ස කා බ න අවස්ථාතව් දී උද්ග  වූ කාරණා:  
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 
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අභියාචනා විභාගය සඳහා තදපාර්ශ්වයම පැමිණ ඇතිබව තකොමිෂන් සභාව විසින් නිරීේෂණය කර සිටී. 

අභියාචක කරුණු දේවා සිටිතේ මීට අදාම කාරණය අල් ස් තහෝ දූෂණ තචෝදනා විමර්ශනය කිරීතේ 

තකොමිෂන් සභාව විසින් විභාගකිරීමට තීරණය කර ඇති බැවින් තමම අභියාචනය ඉල් ා අස්කර ගන්නා 

බවයි. 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි, රීති අංක 30(1) පහ  පරිදි තව්. 
අභියාචනයේ විභාග තවමින් පවතින විට අභියාචකට  ඕනෑම අවස්ථාවකදී තකොමිෂන් 
සභාව තව  ලිඛි ව තහේතු දේවා, ඔහු/ඇය විසින්ම අේසන් කර, අතනේ පාර්ශවය/න් 
තව   බාදීම සඳහා පිටප ේ ද සමග ඉදිරිපේ කිරීම මගින් සිය අභියාචනය ඉවේ කර 
ගැනීමට හැකි අ ර, තකොමිෂන් සභාව අනතුරුව සියලූ පාර්ශවයන්ට තමකී අභියාචනය 
ඉවේ කර ගැනීම පිළිබඳ දැනුේදීම  බාතදනු ඇ . 

 

රීති අංක 30(3) පහ  පරිදි තව්. 
ඉහ  උප රීති (1) සහ (2) හි සඳහන් කරන තහේතු සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභාව 
 ිප්  තව් නේ, අභියාචනය ඉවේ කර ගැනීමට ඉඩ තදනු ඇ . 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි, රීති අංක 30(3) ප් රකාරව,  බාදී ඇති 
තහේතුන් වලින් තකොමිෂන් සභාව සැහීමකට පේවී ඇති බැවින් අභියාචනය ඉවේ කර ගැනීමට 
අවසර තදනු  ැතේ. 
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