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ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. ගාමිණි වික්රමරත්න එ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

RTIC Appeal (ලේඛනගත කාර්යපටිපාටිය)/ 158 /2018 (2018.05.18 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  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  
 

අධයක්ෂ-ජනරාේ:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක   -     ඩබ්ලලිව්. ඩබ්ලලිව්. ගොමිණි වික්රමරත්න 

ලනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    අධයක්ෂ යනරොල්ව, නොගරික සංවර්ය්ධන අධිකොරිය 

 

ලපනීසිටීම   

 
තමම අභියොචනය තල්වඛනග  කොර්ය්යපටිපොටිය ඔසවතසව සළකො බලන ලදි. 
 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2017.10.02 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2017.10.09  

2017.11.10 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2017.10.30 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය 
තයොමුකළ දිනය 

2018.01.15 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2017.10.02 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

 
එච්. දන්තනාරායන ලනාතාරිස් තැන විසින් 1992.01.30 දින ියා සහතික කරන ලද අංක 18 දරන බදු 
ගිවිසුලම්ව ලදවන උපලේඛනලයහි දැක්ලවන මු පි ලකෝ 6097 හි කැබි අංක 01 දරන ඉඩමට අදාළ එවකට සිටි 
රජලේ ප්රධාන තක්ලස්රුකරුවන පී. චන්රලස්ගරන් මහතා විසින් 2012.09.26 දිනැතිව ලබා දී ඇති තක්ලස්රු 
වාර්තාලව් පිටපතක්. 
 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.11.10 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ඉල්වලො ඇති වොර්ය් ොව රයතේ ප්රධොන 
 ක්තසවරුකරුතේ අංක හො 2013.03.12 දිනැති ලිපිය මඟින් අවලංගු කර ඇති බැවින් අවලංගු කරන ලද 
 ක්තසවරු වොර්ය් ොවක් තමම අධිකොරියට නිකුත් කළ තනොහැකි බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් 
අභියොචක 2017.10.30 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො 

පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2018.01.15 දිනැතිව 
තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාලව්දී උද්ගතූ කාරණා: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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2018.05.15 දිනැතිව වග උත් රකොර පොර්ය්ශවය විසින් ඉදිරිපත් කර ලද ලිඛි  කරුණු කියොපෑමට අනුව, 

 ක්තසවරුව තීරණය කිරීතේ අභිම  බලය ිමි ප්රධොන  ක්තසවරුකරු විසින් විෂග   ක්තසවරුව ඉදිරියට තයොදො 
තනොගන්නො තලස දැනුේ දී ඇති බැවින් හො එය නී යනුකූල තල්වඛණයක් තලස පිළිග  තනොහැකි බැවින් 
ත ොරතුරු ලබොදීම ප්රතික්තෂවප කර ඇ . 
නිලයෝගය: 

අභියොචනය පද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම සඳහො 2018.07.10 දිනට කල්ව  බන ලදි. 

***** 

RTIC Appeal (පුද්ගික වශලයන් විභාග කිරීම)/ 158 /2018 (2018.07.10 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  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

ලකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  
 

අධයක්ෂ-ජනරාේ:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක   -     ඩබ්ලලිව්. ඩබ්ලලිව්. ගොමිණි වික්රමරත්න 

ලනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    අධයක්ෂ යනරොල්ව, නොගරික සංවර්ය්ධන අධිකොරිය 

 

ලපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඩබ්ලලිව්. ඩබ්ලලිව්. ගොමිණි වික්රමරත්න 
තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ තනොසිටින ලදි.  
 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාලව්දී උද්ගතූ කාරණා: 

වග උත් රකොර පොර්ය්ශවය තපනී තනොසිටින ලදි. වග උත් රකොර පොර්ය්ශවයට අදොළ තනොතීසිය හො ලිපිය 
දීපවයොප්ත ව පැවති  ැපැල්ව වර්ය්යනය තහවතුතවන් ප්රමොද ී ලැබුණු බව 2018.07.10 දින ෆැක්සව පණිවිඩයක් 
මොර්ය්ගතයන් තකොමිෂන් සභොවට දන්වො ඇ .  
 
එතසවම අභියොචක විසින් අයදුේකරන ලද ත ොරතුරු ලැබුණු බව අභියොචකද කියො සිටී. 
 

නිලයෝගය: 
අභියොචක විසින් අයදුේකරන ලද ත ොරතුරු ිමිව ඇති බැවින් අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
 

***** 


