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පී.එච්.ආර්. ජනක් එ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 739 /2019 (2019.02.12 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී 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 

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

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     පී.එච්.ආර්. යනක්  

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    අධෙක්ෂ යනරොල්, නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - පී.එච්.ආර්. යනක්  

තපොදු අධිකොරිය  -           පැමිණ තනොසිටින ලදි 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.06.04 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.07.12 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.07.19 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.09.11 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.09.20 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.06.04 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 
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1. යකාළඹ 11 ය ෝධිකාර මාවයත් අංක 180 දරණ ස්ථානයේ පිහිටා ඇති පීපල්ස් පාර්ක් සාපූ 

සංකීර්ණයේ කඩකාමරවලින් එහි මුල් පදංචිකරුවන් ඉවත් කිරීම සඳහා නඩු යකාපමණ 

ප්රමාණයක් පහතින් දැක්යවන අධිකරණ තුළ විභාගයට ගන්නා ලද්යද්ද? 

1.1 මයහ්ස්රාත් අධිකරණය  

1.2 අභියාචනා අධිකරණය 

 

2. ඉහත සඳහන් කරන ලද 1.1 හා 1.2 සඳහන් අධිකරණවලින් 1996ට පසුදාතම් කළ වටිනාකමට 

සමථයකට පත් කරන ලද කඩකාමර ප්රමාණය යකාපමණද? 

 

3. අංක 2 හි ඔ  විසින් සඳහන් කරන ලද කඩකාමරවල මුල් පදංචිකරුවන්යේ යල්ඛනයත්, 

කඩකාමර අංකයන් හා නඩුව සමථයකට පත්කරන ලද දනයන් මා යවත ල ා යදන යමන් ඉල්ලා 

සිටිමි. 

 

2018.07.12 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින්, ත ොරතුරු නිලධරයො සඳහන් කර සිටින ලද්තද් අභියොචක විසින් 
ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරුවලට අදොළ කොරණය තේ වනවිට අධිකරණතේ විභොගවන නඩුකටයුතුවලට අදොළ 
වන බැවින් ලබො දිය තනොහැකි බවයි. මින් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.07.19 දිනැතිව නේකළ 
නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලද අ ර 2018.09.11 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො ප්රතිචොර 
දක්වමින් දන්වො සිටින ලද්තද් එම ත ොරතුරු පනතත් 5 වන වගන්තිතේ විධිවිධොනවලට යටත්ව අභියොචක 
තව  ලබොදිය තනොහැකි බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන්ද අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.12.19 වන දින 
තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදි.     

 

අභියාචනය සලකා  ලන අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  

 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිය පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය 
කරන ලදි.  

තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.02.12 දිනැතිව ෆැක්සව පණිවිඩයක් තකොමිෂන් සභොවට තයොමුකරමින් දන්වො 
ඇත්තත් අද දින පැවැත්ීමට නියමි  අභියොචනය සේබන්ධතයන් ත ොරතුරු දන්නො නිලධොරී මහ ො 
තවනත් අ ෙොවශ්ෙ රොයකොරී කටයුත් ක් සඳහො අනුයුක්  කර තිතබන බැවින් එදිනට සහභොගී කරීමට 
තනොහැකි අ ර තේ සඳහො නැව  තවනත් දිනයක් ලබො තදන තලසය.   

නියයෝගය: 

තපොදු අධිකොරිතේ ඉල්ීම ප්රකොරව මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.05.28 දින තප.ව. 10.30ට කල් බන 
ලදි. 

***** 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 739 /2019 (2019.05.28 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේ දී 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 

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



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     පී.එච්.ආර්. යනක්  

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    අධෙක්ෂ යනරොල්, නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - පී.එච්.ආර්. යනක්  

තපොදු අධිකොරිය  -           පැමිණ තනොසිටින ලදි 

 

 

අභියාචනය සලකා  ලන අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිය පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය 
කරන ලදි.  

නියයෝගය: 

මීළඟ අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිතේ පැමිණීම අනිවොර්ය වන අ ර පනතත් 39(1)(ඇ)  
වගන්තිය යටතත් තකොමිෂන් සභොව විසින් ඉල්ලො සිටීතේදී තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තපනී සිටීම පැහැර 
හරිනු ලැබීම වරදට වරදකරු විය හැකි බවටත් තපොදු අධිකොරියට මින් දන්වො සිටිනු ලැතේ. 

 

මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.08.27 දින ප.ව. 2.30 ට කල් බනු ලැතේ . 

 

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

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශ්වය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
 
***** 


