
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඒ.ජි.ජි.සි.කුලතුංග එ.  ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය, ද ාරණ 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1072/2019 (2019.07.08) දින පැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේදී 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 (ගොස්වතු හො අභියොචන කොර්යය 

පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  
. 

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -    ඒ.ජි.ජි.සි.කුලතුංග  

ද ාතිසි ලත් පාර්ශවය-    ප්රොතද්ශීය තල්කේ, ප්රොතද්ශීය තල්කේ කොර්යොලය 

 

දපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඒ.ජි.ජි.සි.කුලතුංග   

තපොදු අධිකොරිය - ආර්.එල්. කරන්නොතගොඩ - සංවර්ධන නිලධොරී 

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.09.28 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2018.10.11  

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.10.07 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2018.11.05 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින් 2018.09.28 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

1. ඔලතබොඩුව ග්රොම තස්වවො වසේ තුන තුළ පිිටි රයතේ ඉඩේ පිළිබඳ විස්ව රයක්  

2. තමම රයතේ ඉඩේ සඳහො අතී තේ බදු තගවූ සහ වර් මොනතේ බදු 

තගවන්නන්තේ නොම තල්ඛනයක්  

3. තමම ඉඩේ සඳහො ලබො දී ඇත්තත් කුමන ලියවිල්ලක්ද? 

4. (99 අවුරුදු බදු, දීර්ඝ කොලින බදු, තකටි කොලින බදු වශතයන්ද යන වග) එක් 

එක් ඉඩම තවන් තවන් වශතයන්  

5. තමම ඉඩේවල භුමිතේ ප්රමොණය අතී තේ අය කළ බදු මුදල සහ වර් මොන බදු 

මුදල කීයද ? 

6. වර්ෂ 2000 පසු තමම ඉඩේ සඳහො ඔප්පපු ,LL බලපත්ර, බලපත්ර වැනි ලියවිල්ලකින් 

යේ අයකුට දී ඇත්නේ ඒ පිළිබඳ විස්ව රයක්  

7. රයතේ ඉඩේ සඳහො යේ ලියවිල්ලක්, බලපත්රයක් තහෝ තවනත් නි ෙොනුකුල 

ලියවිල්ලක් ලබො දීමට ත ොර ගත් ඉඩේ ලොභීන් සිටි නේ එම තල්ඛනයන්  

8. තමම වසේ තුන තුළ රයතේ ඉඩේ ලබො දීම සඳහො සුදුස්වසන් තසොයො ගැනීමට 

ඉඩේ කච්තච්රියක් පවත්තන්නේ එම දිනය කවදොද? 

9. ඉඩේ කච්තච්රියක් පැවැත්ීමට අදහස්ව කරන්තන්ද නැද්ද යන වග කුමන 

වකවොනුවකද ? 

10. බදු තගීම පැහැර හැර ඇති රයතේ ඉඩමක් රයයට බදු තගවො තවනත් 

අතයකුට ලබො ග  හැකිද? එවැනි ඉඩේ තමම ප්රතද්ශවල තිතේද? ඒ පිළිබඳ 

විස්ව රයක් 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.10.11 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ 

ත ොරතුරු අධිකොරිතයි පොලනතේ තහෝ භොරතේ තනොමැති ීතේ තේතුව ම  ලබො 

දිය තනොහැකි බවයි. අභියොචක විසින් 2018.10.07 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය 

තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.11.05 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාදේදී උේගතවූ කාරණා: 

2018.09.28 දින ඉඩේ සේබන්ධ කරුණු 9ක් දන්වන තලස ඉල්ලො ඇ . එයින් 2 සිට 9 

දක්වො 8ක් ලබො දී ඇ . 1 වැනි කරුණ ගැන අභියොචනය කර ඇ .  

2019.07.08 පොර්ශව තදකම පැමිණියහ. පළමුවැනි කරුණට අදොළ ත ොරතුරු 

සේූර්ණ කළ යුතුව ඇ . එය සේූර්ණ තකොට තදසතියක් ඇතුළ  අභියොචකට 

යවො තකොමිසම දැනුවත් කරන තලස නිතයෝග කරන ලදී. 

තගොනුතේ කටයුතු අවසන් තේ. 

 

නිදයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකොරව අභියොචක විසින් ඉල්ුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය 

සතුව පවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඉල්ීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීමට එකඟ වූ බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු 

ලැතේ.  
 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්වතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
 
****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


