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චන්ද්ර ජයනන්ද්ද එ. ජාතික ග ාඩනැගිලි පර්ගේෂණ සංවිධානය 

 
RTIC Appeal (පුද් ලික වශගයන් විභා  කිරීම)/1269/19 (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  
ගකාමිෂන් සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
ගකාමිෂන් සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
ගකාමිෂන් සභා සමාජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධයක්ෂ-ජනරාල්:   ඩී.ජී.එම්.වී.හපුආරච්චි 

 

අභියාචක   - චන්ද්ර ජයනන්ද්ද   
ගනාතිසි ලත් පාර්ශවය  - නේකළ නිලධොරි - යොතික තගොඩනැගිලි පර්තේෂණ සංවිධොනය 
 

 
ගපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ ඇත. 
තපොදු අධිකොරිය  - එච්ච.එම්.එල්.ඉන්රතිලක තයෙෂවඨ විදෙොඥ - යොතික තගොඩනැගිලි පර්තේෂණ 
සංවිධොනය  
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

 

2018-12-16 

 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018-12-27 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2019-01-23 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

නැත. 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019-02-18 

 
අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 

අභියොචක  2018-12-16  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

තගොඩනැගිලි සැලසුේ අංක BA /327/16 යන කරුණ සේබන්ධතයන් ගොල්ල වක්වැල්ල පොර අංක 166 
දරණ සවථොනය සඳහො T.A. රන්ිත් යයතිලක සිල්වො යන අය තව  BA/327/16 යටතත් උපකොරක පන්ති 
සඳහො මහල් හ රකින් යුතු වොණිය සැලැසවමක් 2016.10.21 දින මහනගර සභොව විසින් අනුම  කර ඇ . 
ඉහ  ඉදිකිරීේ සේබන්ධතයන් යොතික තගොඩනැගිලි පර්තේෂණ සංවිධොනය විසින් උක්  සවථොනයට නිකුත් 
කරන ලද උපතදසව හො නිතයෝග පිලිබඳ ත ොරතුරු 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයුවද ත ොරතුරු ඉල්ීතේ තගොනුව ලැබීම 
පිළිබඳව ප්රතිචොර දුන් නමුත් පිළිතුරු සැපයීමට අප ොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2019-01-23  දිනැතිව නේකළ 
නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර 
දැක්ීමට අප ොපහොසත් වූ බැවින් අභියොචක  2019-02-18 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු 
කරන ලදී.    
 
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාගේදී උද් තූ කාරණා: 
 
අභියොචක පැමිණ ඇත. 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද තර්කය වුපේ යේකිසි අතයකු විසින් ඉදි කිරීේ තහෝ සංවර්ධන 
ආරේභ කිරීමට ප්රථම යොතික තගොඩනැගිලි පර්තේෂණ සංවිධොනතේ අවසරය ලබො ගැනීමට තපෞද්ගලිකව 
අයදුේ කරනු ලබන ඉල්ීේ සඳහො සඳහො යො.තගො.ප. සංවිධොනය විසින් මුදල් අය කර  වොර් ො එම 
අයදුේකරු තව  පමණක් ලබො තදන අ ර ඔවුන් විසින් එම වොර් ො අදොළ පළොත් පොලන ආය න හො 
වෙොපෘති අනුම  කරන ආය නවලට අනුමැතිය පිණිස ඉදිරිපත් කරනු ලබන බවත් අභියොචක විසින් 
පිටපත් ඉල්ලො ඇති වොර් ොව ටි.ඒ. රන්ිත් යයතිලක සිල්වො යන අය විසින් එතලස තපෞද්ගලිකව මුදල් 
තගවො අප ආය නතයන් ලබො ගත් වොර් ොවක් වන අ ර එතසව පද්ගලිකව මුදල් තගවො යොතික තගොඩනැගිලි 
පර්තේෂණ සංවිධොනතයන් ලබො ගන්නො වොර් ොවල පිටපත් එකී අයදුේකරුතේ එකඟ ොවයක් තනොමැතිව 
තපොදු අධිකොරිය මගින් තුන්වන පොර්ශවයකට ලබො දිය තනොහැකි බවත්ය. 
 
නිගයෝ ය: 

ඒව අනුව අභියොචක විසින් පිටපත් ඉල්ලො ඇති වොර් ොව අභියොචකට ලබොදීම සම්බන්ද්ධපයන්ද්  නපත් 29(1) වන 

වගන්ද්ිය ප්රකොරව ටි. ඒ. රන්ිත් යයතිලක සිල්වො යන අයතගන්ද් විමසො බලො මීළඟ අභියොචනො විභොගයට තපර 

තකොමිෂන් සභොව තව  දැනුේ දීමට තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
 

ඒ අනුව මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2020.01.07 දිනට කල් බනු ලැතේ. 
 

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. 
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