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එස.් තේ. විතේතුුංග එ. නොගරික සුංවර්ධන අධිකොරිය   

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය) 175/2018 (25.05.2018 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 
රැස්ී තේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය) 
 
2016 අුංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 
ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම  පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතින්ි (ගොසත්ු 
සහ අභියොචන කොර්යපටිපොටිය), රීති අුංක 28 යටතත් පව වොතගන යනු ලබන කොර්ය පටිපොටිය. 

 
සභොපති     -  මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සොමොජික - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ එස.් ජී. පුංචිතහ්වො  
තකොමිෂන් සභො සොමොජික -  ආචොර්ය තසේවි තිරුචන්රන්  
අධෙේෂ-යනරොේ  - පියතිස්ස රණසිුංහ  
 
අභියොචක   - එස්. තේ. විතේතුුංග  
තනොතීසිලත් පොර්ශවය  - නේකළ නිලධොරී, නොගරික සුංවර්ධන අධිකොරිය  

 

තපනීසිටීම  

අභියොචොක    - එස්. තේ. විතේතුුංග  

     ලොේ ධේමප්රිය අට්ටටිගල 

     දිතන්ශො රොමනොයක - නීතීඥ  

තපොදු අධිකොරිය  - තනේසන් චන්රතිලක, ත ොරතුරු නිලධොරී, නොගරික සුංවර්ධන අධිකොරිය 

     

බී. තේ. එස.් දමයන්ති, ඉඩේ නිලධොරිනී  

 
ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය: 19.05.2017 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය:   29.06.2017 

නේකළ නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය: 03.07.2017 

නේකළ නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය:  ප්රතිචොර ලැබී නැ   

RTIC තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය:  22.01.2018 

 
  
අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 

අභියොචක 19.05.2017 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියො තව  පහ  ත ොරතුරු ඉේීම ඉදිරිපත් කරන ලදී. 
 

කිරුළපන, තකොළඹතේ මොව , තකොට්ටටන් කුඹුර තනොතහොත් සියඹලොගහවත්  මුලික පිඹුරු අුංක 6209 
දරන ඉඩම 1984 අතගෝස්තු මස 14 වන දින, අුංක 382/15 අතිවිතශ්ෂ ගැසට්ට පත්රයකින් 38(අ) වගන්තිය 
යටතත් හදිසි කොර්යයේ සඳහො තපොදු යන කටයුත් ේ තවනුතවන් රයයට පවරොතගන ඇ . 
වසර 37ේ ග ී ඇ ත් එම හදිසි මහයන කොර්යය තමත ේ ඉටුී නැති බැවින් ඉඩම අත්පත් කර ගැනීම 
යුේති සහග  තහ්තුවේ නැති  බව පැහැදිලිය (හදිසි කොර්යයේ නේ වසරේ තුළ එය ඉටු කල යුතුව ඇ .) 
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තමම ඉඩේ තකොටස ් අවසතු කර තදන තලස අභියොච්ක විසින් කරන ලද ඉේීේ වලට අ ෙොවශෙ 

නී ෙොනුකුල ලිපි ඡොයො රූප පිටපත් සි ව ඉදිරිපත් කර ඇති අ ර 39 (අ) වගන්තියට අනුව අවශෙ 
නිර්තේශය ඉේලො ඉඩේ අමො ෙොුංශය මගින් නොගරික සුංවර්ධන අධිකොරිතේ අමො ෙවරයොට ලිපි තයොමු 
කර ඇ . 
ඉඩේ අත්පත් කර ගැනීතේ පනතත් 38 (අ) වගන්තිය යටතත් තපොදු යන කටයුතු සඳහො ප්රතයෝයනයට තගන 
තිතේද යන්න ඉදිරි දින 14ේ ඇතුළ  ඉඩේ අමො ෙොුංශය තව  තයොමු කරන තමන්ද තනොඑතස් නේ ඒ 
මන්ද යන්න අභියොචක තව  දන්වො එවන තලස 
 

ත ොරතුරු නිලධොරියො ඉේලො ඇති ත ොරතුරු ලබො දීම සිදු කල හැකි බවට 29.06.2017 දිනැති ලිපිතයන් 
දන්වො සිටින ලදී. එම ත ොරතුරු ලබො ගැනීම සඳහො අභියොචක 03.07.2017 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො 
තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් ීතමන් පසුව 

22.01.2018 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව   අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. 
 
අභියොචනය විභොග කිරීතේ අවසථ්ොතේදී උේග ූ කොරණො: 
තමම අභියොචනය සලකො බැීතේදී තකොමිෂන් සභොව පවසො සිටිතේ ඔවුන් තපොදු අධිකොරියට තීරණයේ 
ලබො දීමට නිතයෝග කළ තනොහැකි බවත්, අභියොචකට තවන යේ ත ොරතුරේ/ ලිපි තේඛනයේ ලබො 
ගැනීමට අවශෙ නේ පවසන තලසයි. ඔවුන්ට තවනත් කිසිදු ලිපි තේඛනයේ අවශෙ තනොවන බව 
අභියොචොක පිළිතුරු දේවමින් පවසො සිටියි. 
 
නිතයෝගය: 
තමම අභියොචනය සලකො බැීතේදී පැහැදිලි වන්තන් අභියොචක විසින් ඉේලො සිටින ත ොරතුරු ත ොරතුරු 
පනතත් විෂය සීමොවට පරිබොිරින් ඇති ත ොරතුරු බවයි. අභියොචනය පවත්වොතගන යොමට ප්රමොණවත් 
කරුණු අභියොචකතේ ලිපිතේ තනොමැති බැවින් අභියොචනය තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
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