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බන්දු රණවක එ. සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්දුව- ෙකුණු 

පළාත 

RTIC Appeal (දේඛනගත කාර්යපටිපාටිය) 127/2017 (2018.01.10 දින පැවති 

දකාමිෂන්ද සභා රැස්වීදේදී විභාග කිරීදෙන්ද අනුරුව අනුෙත කරන ලෙ 

නිදයෝගය) 

 

2016 අංක 12 ෙරණ දතාරුරු ෙැනගැනීදේ අයිතිවාසිකෙ පිළිබඳ පනදේ 

32(1) වගන්දතිය ප්රකාරව කරන ලෙ නිදයෝගය ස  2017 දතාරුරු 

ෙැනගැනීදේ අයිතිවාසිකෙ  පිළිබඳ දකාමිෂන්ද සභා රීතින්දි (ගාස්වු ස  

අභියාචන කාර්යපටිපාටිය), රීති අංක 28 යටදේ පවතවාදගන යනු ලබන 

කාර්ය පටිපාටිය. 

 

සභාපති    -  මහින්ද ගේමේපිල  

දකාමිෂන්ද සභා සාොජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ්.  ජී  පුංචිතේවො  

දකාමිෂන්ද සභා සාොජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන් 

අධයක්ෂ-ජනරාේ  - පියති.ස රණසිුංහ 

 

අභියාචක   - බන්ු රණවක මහ ො 

දනාතීසිලේ පාර්ශවය  - සමුපකොර සුංවර්ධන තකොමසොරි. හො 

තරජි.රොර් දණු ප පතො  

 

දතාරුරු ඉේීෙ දගානු කරන ලෙ දිනය: 2017.03.15 

දතාරුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා ුන්ද දිනය: 

  

2017.04.05 

නේකළ නිලධාරියා දවත අභියාචනය දයාමු 

කළ දිනය: 

2017.05.17 

නේකළ නිලධාරියා තීරණය ලබා ුන්ද දිනය:   

RTIC දකාමිෂන්ද සභාව දවත අභියාචනය දයාමු 

කළ දිනය:  

2017.06.28, 2017.07.12 

 

අභියාචනයට පසුබිේූ කරුණු: 

අභියොචක 2017.03.15 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියො තව  පහ  ත ොරතුරු ඉල්වීම 

ඉදිරිපත් කරන ලදී  

1. සී/ස මො ර දි.ික්කයකතත තත් නිපදවන්නන්තස සමුපකොර සමිති සුංගමතත 

සමුපකොර තදපොර් තේන්තුව නිතයෝයනය කරමින් අධෙක්කයෂක ම්ඩලල 

රැ.ීේ වලට කිසියේ නිලධොරිතයක්කය සහභොගී වන්තන්ද? 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී 
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2. 2013 යනවොරි මොසතත සිට 2017 යනවොරි මොසය දක්කයවො සහභොගිවූ නිලධොරීන් 

කවුරුන්ද? 

3. ඔවුන්ට අධෙක්කයෂක ම්ඩලල රැ.ීේ වලට සහභොගී ීම තවුවතවන් කිසියේ 

දීමනොවක්කය ලබො ගැනීමට කිසියේ නීතියකින් ආවරණයක්කය ලැබී තිතේද? 

4. ්ත. කිසියේ නීතියකින් ආවරණයක්කය ලැබී තිතේ නේ ්ය ්ක්කය රැ.ීමකට 

ලබො ග  හැකි මුදල තකොපමණද? 

5. 2013 යනවොරි මොසතත සිට 2017 යනවොරි මොසය දක්කයවො නිලධොරීන් මුදල්ව ලබො 

තගන තිතේ නේ ්ම මුදල්ව ප්රමොණය වොර්ෂිකක සැලුමේ වලට තතුලත් ී තිතේද? 

6. ්ම මුදල්ව තගීම ිගනනතයදී ිගණන වොර් ොතේ සඳහන් කර තිතේද? 

7. 2013 සිට 2017 දක්කයවො ්ක්කය නිලධොරියණු ලබො තගන තති මුදල කීයද?  

අභියොචකතස ත ොරතුරු ඉල්වීම 2017.03.31 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියො තපොු 

අධිකොරිතයහි මො ර සමුපකොර සවර්ධන උප තකොමසොරි. කොර්යොලය තව  තයොමු 

කර තති බවට තපනී යන අ ර ්යට පිළිතුරු වශතයන් මො ර කොර්යොලතයන්, 

2017.04.05 දිනැතිව, [අභියොචක] සී/ස මො ර දි.ික්කයකතත තත් නිපදවන්නන්තස 

සමුපකොර සමිති සුංගමතත සභොපති තලස 2014.05.26 දින දක්කයවො කටයුතු කර තති 

බවත් ්ම සමිතිතත අධෙක්කයෂකවරතයණු තලස   වන ිටත් කටයුතු කරන බවත්   

තේතුතවන් ඉල්වලො තති ත ොරතුරු අභියොචක ිසින්ම ලබො ගැනීමට හැකියොවක්කය තති 

බවත්ය    අුවව සමිතිතත ිධොයක නිලධොරීන් මගින් ලබො ගැනීමට කටයුතු කරන 

තලසට දන්වො ත    

තමයින් සැහීමකට පත් තනොවූ අභියොචක 2017.05.17 දිනැතිව අභියොචනයක්කය තයොමු 

කත අ ර ඊට පිළිතුරක්කය වශතයන් 2017.06 28 දින තපොු අධිකොරිය 2017.04.05 

දිනැතිව,මො ර කොර්යොලතයන්, ්වන ලද ලිපියට අභියොචක නැව  තයොමු කරන ලදී  

නේකත නිලධරයොට කරන ලද අභියොචනයට තපොු අධිකොරිය පිළිතුරු ලබො දීමට 

ප්රමොද වූ බැින් ්ම පිළිතුර අභියොචක තව  ලැබීමට ප්රථමමව  අභියොචක 2017.06.28 

දිනැතිවම තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක්කය තයොමු කර ත   ඊට සමොන 

අභියොචනයක්කය අභියොචක 2017.07.12 දිනැති අභියොචනයක්කයද තකොමිෂන් සභොව තව  

කර ත   

 

අභියාචනය විභාග කිරීදේ අවස්වථාදේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තකොමිෂන් සභොතේ තනොඥ සි වලට 2017.11.30 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්කයවො තිු  තපොු 

අධිකොරිතයහි පිළිතුරු මගින් පැහැදිලි වන්තන් අභියොචක තව  යවන ලද 2017.08.28 

දිනැති ලිපිය මගින් ඉල්වලො සිටි  ත ොරතුරු වලින් තකොටසක්කය ලබො දී තති බවය  

්නමුත් අයි ම අුංක 7 සඳහො මො ර සමුපකොර සුංවර්ධන සහකොර තකොමසොරි. 

කොර්යොලය සතුව පවතින්තන් 2015.12.31 දක්කයවො ත ොරතුරු පමණක්කය බවත්, අභියොචක 

සමිතිතත වත්මන් අධෙක්කයෂකවරයණු බැින් අදොත ත ොරතුරු පහුමතවන් ලබො ග  

හැකි බවත්ය  

 

නිදයෝගය: 

අයි ම අුංක 07 සඳහො තපොු අධිකොරිය ිසින් සපයො තති ත ොරතුරු පන  ප්රකොරව 

ලබො දිය යුතු පිළිතුරක්කය තනොවන බව තමම අව. ොතේදී නිරීක්කයෂණය තේ    අුවව 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී 
 
 

3 
 

ඉල්වලො තති ත ොරතුරු තමම නිතයෝගය ලැබී සති තදකක කොලයක්කය තතුල  තපොු 

අධිකොරිය ිසින් අභියොචක තව  ලබො තදන තලස නිතයෝග කර සිටිමු   වද 

ත ොරතුරු පවතින්තන් මො ර සමුපකොර සුංවර්ධන සහකොර තකොමසොරි. 

කොර්යොලය සතුව නේ 2016 අුංක 12 දරන ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවොසිකම 

පිළිබද පනතත් 2 වැනි වගන්තිය සමග කියිය යුතු ්කී පනතත් 41 වැනි වගන්තිය 

යටතත් අමො ෙවරයො ිසින් සොදන ලද නිතයෝග අුංක 4 (vi) (ගැසට් අුංක 2004/66, 

2017.02.03) ප්රකොරව 'ඉල්වලො සිටින ත ොරතුරු තවනත් ආය නයක්කය සතුව තති බව 

ත ොරතුරු නිලධොරියො දන්තන් නේ අයුේප  ්කී ත ොරතුරු 

 බොතගන තති තපොු අධිකොරිතත ත ොරතුරු නිලධොරියො තව  යවො ්් බව 

අයුේකරුට ලිඛි ව දින 07ක්කය තුත දන්වො යැිය යුතු' බවත් තපොු අධිකොරිතයහි 

අවධොනයට ලක්කයකර සිටිමු  

අභියොචනය තමයින් අවසන් කරුව ලැතේ  

 

 

***** 

 


