
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

ධම්මික පරණ යාපා එ. ශ්රී ලංකා ඉඩම්ම ග ාඩකිරීගම්ම සහ සංවර්ධනය කිරීගම්ම 

සංස්ථාව  

RTIC Appeal (පුද් ලික වශගයන් විභා  කිරීම)/ 464 /2018 (2018.11.27 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  

ගකාිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

ගකාිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ගකාිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක   -     ධේමික පරණ යොපො 

ගනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේ කල නිළධොරි, ශ්රී ලංකො ඉඩේ තගොඩකිරීතේ සහ සංවර්ය්ධනය 
කිරීතේ සංසවථොව 

 

ගපනීසිටීම   

අභියොචක   - ධේමික පරණ යොපො 
තපොදු අධිකොරිය  - තපනී සිටින ලදි 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.02.21 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.03.13 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.03.15 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.04.03, 

2018.05.16 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.06.25 

 

අභියාචනයට පසුබිම්මූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2018.02.21 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

 
A. සැලසුම්ම අංක 86/SLLRDC අනුව ශ්රී ජවරධනපුර මාවගත් ඇති මාර් ය ගවන්කරවා  ැනීම 

සඳහා වන අයිතිය ඔබ සතුවන බවට ඔප්පපුගකගරන සාධන පත්රයන්ි පිටපත්. 
B. සැලසුම්ම අංක 86/SLLRDC ි සඳහන් කර ඇති පරිදි ගලාට් අංක 8 ි ිිකරුහට ඉදිරි 

මාර් ගයන් ගවන්කර දීම සඳහා බදු ලබා දුන් බදු ගිවිසුගම්ම පිටපත්. 
C. සැලසුම්ම අංක 86/SLLRDC ට අදාළ ගකාටස ගවන් කිරීම සම්මබන්ධ ිනින්ගදෝරු වාර්තාව  හා 

ඉඩගම්ම සීමාමායිම්ම ගකාළඹ මහන ර සභාව විසින් අනුමත කරන ලද වාර්තාවන්ි පිටපත්. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.03.13 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ පනතත් 25(1)ට අදොළව 

ත ොරතුරු සැපයීමට තීරණය කරන ලදි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.03.15 

දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.04.03 හො 
2018.05.16 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ ඇ ැේ ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකි බවයි. 

තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.06.25 දිනැතිව අභියොචක 
තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාගේදී උද් තූ කාරණා: 

තමිදී අභියොචක විසින් මුල්ව ත ොරතුරු ඉල්වීමට තවනසව ආකොරයක ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් 
නේකළ නිළධොරියොට අභියොචනො කර ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරයි. 
 

ඒ අනුව මුල්ව ත ොරතුරු ඉල්වීම අභියොචනය කරන විටක ඊට නව කරුණු එකතු කළ තනොහැකි බවත් 
එතසව කරන්තන් නේ නව ත ොරතුරු ඉල්වීමක් අදොළ තපොදු අධිකොරියට තයොමුකළ යුතු බවත් 
තකොමිෂන් සභොව අභියොචක තව  අවධොරණය කර සිටී. 
 

එතසවම ත ොරතුරු ලබො දීම හො ඊට අදොළ පැහැදිලි කිරීේ තවන් තවන් වශතයන් සළකො බැලිය යුතු බවට 
තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරයි. 
 

එතසවම අභියොචක සඳහන් කර සිටින්තන් B කරුණට අදොළව 2013/14 බදු ගිවිසුේ ලබොදීමට වග 
උත් රකරුවන් ක්රියො කර නැති බවත්  මො විසින් ඉල්වලො ඇති මෘදුපිටප ක් (Soft Copy) තලස 
ත ොරතුරු ලබො දී තනොමැති බවත්ය.  
 

තමිදී තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කර සිටිතේ අදොළ තපොදු අධිකොරිය සතුව අදොළ ත ොරතුරු 
පවතින ආකොරතයන් මිස එය අභියොචක ඉල්වලො සිටින ආකොරතයන් ලබො දීම සඳහො යුතුකමක් තපොදු 
අධිකොරියට තනොමැති බවයි. 
 

වග උත් රකරුවන් සඳහන් කරන්තන් 2013/14 අදොළ බදු ගිවිසුේ අසවථොනග  ී ඇති බවයි. 

 

නිගයෝ ය: 
නමුත් තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කර සිටින්තන් අතනක් සියලුම බදු ගිවිසුේ ලබොදී ඇත්නේ 

2013/14 බදු ගිවිසුමද ලබො දීමට තපොදු අධිකොරිය ක්රියොකළ යුතු බවයි. 
 

ඒ අනුව 2013/14 බදු ගිවිසුමට අදොළ තල්වඛන අභියොචක තව  සති තදකක කොලයක් ඇතුළ  ලබො 
දීමට තකොමිෂන් සභොව වග උත් රකොර පොර්ය්ශවයට මින් නිතයෝග කර සිටී.  

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 කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
 

***** 


