
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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නිමල් චන්ද්ර විජේවික්රම එ. ප්රාජේශීය ජල්කම්, ජ ෝනාපීනූවල  

RTIC Appeal (පුේ ලික වශජයන්ද් විභා  කිරීම)/ 53 /2017 (2017.11.13 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 කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය 
පටිපොටිය.  
 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ජකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

ජකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ජකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

ජකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  
 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක   -     නිමල් චන්ද්ර විජේවික්රම 

ජනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    එල්.එන්ද්. පියුමලී ලියනජේ,ප්රාජේශීය ජල්කම්, ජ ෝනාපීනූවල 

 

ජපනීසිටීම   
අභියොචක   - - 
තපොදු අධිකොරිය  - - 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2017.04.03 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

දිනය පැහැදිලි නැ . එය 2017.04.05 තහෝ 

2017.03.05 විය යුතුය 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2017.05.12 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2015.05.23 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් 
සභොව තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2017.06.06 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2017.04.03 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

 

හික්කඩුව බේජේ ම-නිල්ජහේන (බී-153) මාර්  සංවර්ධ්න වයාපෘතිය සඳහා අත්පත් කර ත් මු.පි. ා. 
3878 හි කැබලි අංක 146ට  

1. ජ වන ලද වන්ද්ි මුදල අයකර  ත් ිනය?  
2. අයකර ත් මුදල?  
3. අයකර ත්ජත් කාජ න්ද්ද? 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.04.05 තහෝ 2017.03.05 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ තපොදු අධිකොරිය 
තේ පිළිබඳව උපතදසව තකොමිසතමන් විමසො ඇති බවත් එම උපතදසව ම  පදනේව ක්රියොමොර්ය්ග ගනු ලබන බවයි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

2 
 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2017.05.12 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් 

තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2015.05.23 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ පනතත් 5(1)(ඊ) 
ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතික්තෂවප කරන බවයි. තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 

2017.06.06 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.  

 

අභියාචනය සලකා බලන අවසේථාජේදී උේ තූ කාරණා: 

අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ය්ශවවයම තනොපැමිතණන ලදි. 
 

 

නිජයෝ ය: 
ඒ අනුව, අභියොචනය නැව  විභොග කිරීම සඳහො 2017.12.19 දිනට කල්ව බන ලදි. 

අභියොචනය තමතලස කල්ව  බන ලදි. 

 

RTIC Appeal ( පුේ ලික වශජයන්ද් විභා  කිරීම)/ 53 /2017 (2017.12.19 ින පැවති විධිමත් 

ජකාමිෂන්ද් සභා රැසේීජම්දී විභා  කිරීජමන්ද් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නිජයෝ ය). 

 
සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ජකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

ජකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ජකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  
 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක   -     නිමල් චන්ද්ර විජේවික්රම 

ජනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    එල්.එන්ද්. පියුමලී ලියනජේ,ප්රාජේශීය ජල්කම්, ජ ෝනාපීනූවල 

 

ජපනීසිටීම   
අභියොචක   - - 
තපොදු අධිකොරිය  - පී.ඒ.ඩී.එසව. ගුණතසවන, අතිතර්ය්ක ප්රොතේශීය තල්වකේ, තගෝනොපීනූවල 

තක්. විමොලි සංජීවනී, සංවර්ය්ධන නිළධොරී, ප්රොතේශීය තල්වකේ 
කොර්ය්යොලය, තගෝනොපීනුවල 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවසේථාජේදී උේ තූ කාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය විසින් 2017.12.12 දිනැතිව තකොමිසම තව  තයොමුකරන ලද ලිපිතයන් දන්වො ඇත්තත් 
අභියොචක විසින් ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු සේබන්ධව වැඩිපර තගීම නැව  අයකර ගැනීම සඳහො යොතික 
මහො මොර්ය්ග ආංශික වයොපෘති අධයක්ෂ විසින් ඉල්වලො ඇති වොර්ය් ොව  ක්තසවරු තදපොර්ය් තේන්තුව මඟින් 
කිිපවරක් ඉල්වුේකළද එය තනොලැබීම තහවතුතවන් නැව  ව ොවක් ලොර්ය්ක් කමිටුවක් කැඳවො ඇති අ ර 
එි තීරණය ම  මොර්ය්ග සංවර්ය්ධන අධිකොරිය විසින් ඉදිරි නීතිමය කටයුතු ආරේභ කිරීමට නියමි  බවයි.  

 වද තමම වැඩිපර තගීම සේබන්ධතයන් තේ වන විටත් නීතිපති උපතදසව ඉල්වලො ඇති බැවින් එම 
ත ොරතුරු ලද විගස තේ සේබන්ධතයන් නීතිමය කටයුතු සිදු කිරීමට ඇති බැවින් 2016 අංක 12 දරණ 
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 5(1)(ඊ) යටතත් ත ොරතුරු නිළධොරියො විසින් 
තීරණය ලබො දී ඇති අ ර තගෝනොපීනුවල ප්රොතේශීය තල්වකේතේ අංක GPN/RTI/app/2017-03 හො 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

3 
 

2017.05.23 දිනැතිව නේකළ නිළධොරීද අභියොචන තීරණය ලබො දී ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව 
නිරීක්ෂණය කරයි. 

 

නිජයෝ ය: 

අභියොචක තව  ඉහ   ත්ත්වය යැීම මගින් ත ොරතුරු ඉල්වීතමි අංක 1ට අදොළව පිළිතුරක් 
සැපතයන් බැවින් සහ එමගින් 2 හො 3 ට අදොළව ප්රතිචොර දැක්ීම සඳහො අවශය දත්  තපොදු අධිකොරිය 
සන් කතේ, භොරතේ තහෝ පොලනතේ තනොමැති බැවින් අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

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

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
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