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පාලිත අරන්දර එ සමූපකාර සංවර්ධන දදපාර්තදේන්ුව, බස්නාහිර පළාත 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1261/2019 (2019.09.03 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 

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

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  ඩී. ජී. එේ. ී. හපුආරච්චචි  

 

අභියාචක  -   පොලි  අරන්දර   

දනාතිසි ලත් පාර්ශවය -     නේකළ නිලධොරි, සමූපකොර සංවර්ධන තදපොර් තේන්තුව, බසවනොිර පළො   

 

දපනීසිටීම   

අභියොචක   - එන්. ඩි. ඒ. තිලකරත්න, නීතිඥ  

තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ නැ   

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.10.11 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.10.25 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.11.13 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.12.10 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.02.08 

 

අභියාචනයට පසුබිේූ කරුණු: 

අභියොචක 2018.10.11 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

2016 වසතර් දී සමූපකොර සංවර්ධන  තකොමසොරිසවවරයොතේ නියමය පරිදි සී/ස තකොටිකොවත්  සණස 

සමිතිය පිළිබඳව බසවනොිර පළොතත් සමූපකොර සමිති ප්රඥප්තතිය යටතත් සමූපකොර තකොමසොරිසවවරයො 
තව  පැවරී ඇති බල ල ප්රකොරව එකී ප්රඥප්තතිතේ 47 වැනි වගන්තිය යටතත් පවත්වන ලද විතශවෂ 

විමර්ශනතේ අවසන් වොර් ොතේ සහතික කරන ලද පිටප ක්  
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ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.10.25 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ සමූපකොර සමිති ප්රඥප්තතිතේ 47 

වගන්තිය යටතත් කරන ලද පරීක්ෂණයට/විමර්ශනයකට අදොළ වොර් ො බොිර පොර්ශවවයන්ට නිදහසව තනොකරන 

බවය. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.11.13 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් 

තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.12.10 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් ත ොරතුරු නිලධොරියොතේ පිළිතුර 

නැව  සවථොපනය කරන ලදී. තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2019.02.08 දිනැතිව 

අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාදේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය පැමිණ නැ . අභියොචකට අභියොචනො විභොගයට තපනී සිටීමට අපහසු  ත්වයක් උදො ී ඇති බැවින් 

අභියොචක නිතයෝයනය උතදසො නීතිඥ එන්. ඩි. ඒ. තිලකරත්න පැමිණ සිටී. 

අභියොචක පොර්ශවවය විසින්  ම ඉල්ීේ කල ත ොරතුරු ලබො දීම තපොදු අධිකොරිය ප්රතික්තෂවප කර ඇති බව 

තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කරන  ලදී. තකොමිෂන් සභොව විසින් වැඩිදුරටත් ප්රශවන කිරීතේදී පැහැදිලි වුතේ තපොදු 

අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු ඉල්ීම ප්රතික්තෂවප කිරීම සඳහො ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පනතත් 5 වන වගන්තිතේ 

දැක්තවන වෙතිතරකයක් ප්රකොරව තහවතු දක්වො තනොමැති බවයි.   

නිදයෝගය: 

තපොදු අධිකොරියට ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ පනතත් 39 (1) (ඇ) වගන්තිය ප්රකොරව 

තනොපැමිණීම ගැන අවවොදොත්මක ලිපියක් යැීමට කටයුතු කරන අ ර එි නේකළ නිලධොරියො මීළඟ කැඳීේ 

වොරතේ තකොමිෂන් සභො විභොගය සඳහො පැමිණීමට තමයින් නිතයෝග කරනු ලැතේ.  

අභියොචනය කල්  බනු ලැතේ. 

ළඟ කැඳීේ දිනය: 2020.01.07 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

******* 

 


