
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ඩි.කේ.කිර්තිතිස්ස එ. මධයම ළාත්  සූපළාත  සවරර්ධන 

කදළතර්තකේන්තුර 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 990/2019 (2019.10.28) දින ඳැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය  

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සභතළති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

කාොමිෂන් සභත සමතජිා: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

කාොමිෂන් සභත සමතජිා: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අධයේෂ -ල්න තජ:   ඩී.ජි.එේ.වී. හපුආරච්චි 

 

 

අභියතචා   -  ඩි.තේ.කිර්තිතිස්ස    

කනොතිසි ල්  ළතර්ශරය-    නේ කළ නිලධාරී, මධෙම ඳළාත් සූපඳකාර සංවර්ධන 

තදඳාර් තේන්තුව  

 

කළනීසිටීම   

අභියාචක   - ඩි.තේ.කිර්තිතිස්ස    

තඳොදු අධිකාරිය - ඕ.එන්.තේ. තසනරත්- සහකාර තකොමසාරිස් 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.09.03 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.11.25 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.12.21 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

අභියතචනයට ළසුබිේ වූ ාරුණු: 

අභියාචක විසින් 2018.09.03 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

1. මධෙම ඳළාත් සමුඳකාර අරමුදල් සහා ඳසුියය වසර 5 තුළ අරමුදල තගවීේ 

කළ සූපඳකාර සමිති සහ ස.ණ.ස. සමිති නාමතල්ඛණය හා එම සමිතිය විසින් 

10% ප්රතිශ ය ම  බැර කළ මුලෙ වටිනාකම සහි  සහතික කරන ලද 

තල්ඛණයේ  

2. ඳසුියය වසර 3 තුළ එම අරමුදල් අර්බුදයත්, වොඳාර ඳවවැම ම සහ මුලෙ 

අවභාවි යට තේතු ඳව වැටි සමුඳකාර සමිති නැංවීම සහා ලබා දුන් ආධාර 

මුලොධාර පිලිබ සහතික කරන ලද තල්ඛණයේ  

3. මධෙම ඳළාත් සමුඳකාර අරමුදලින් සමුඳාකාර තදඳාර් තේන්තු තස්වකයන් 

සහා අධොත්මික හා ප්රවර්ධන සහා විතද්ශ සංචාර සහා වැය කර ඇති 

මුදල් හා පුද්ගලයන් පිලිබ තල්ඛණයන්  

4. උේ  අරමුදලින් වී.තස්.ස. ස.ණ.ස. සමිති තස්වකයන් සහා ලබා දී ඇති පුහුණු 

වැඩ ආධාර තවනත් අරමුදල් සහා රීති ඳරිදි අධාර මුලෙ අනුග්රහය පිළිබව 

සහතික කරන ලද තල්ඛණය 

5. ඳසුියය වසර 10 තුළ මධෙම ඳළාත් සමුඳකාර අරමුදලින් ඉදිතකොට ඇති 

තගොඩනැියලි ප්රමාණය   සහා ඇස් තේන්තුව ප්රතිඳාදන ්රියාවලිය, වැයකර 

ඇති අරමුදල් ප්රමාණයන් පිලිබ සියලු තල්ඛණවල සහතික පිටඳත්  

6. 2018 වර්ෂතේ අතගෝස්තු මස දේවා සමුඳාකාර අරමුදතල් තේෂය හා අරමුදල් 

විගණනයට අදාළව ඳසුියය වසර 05කට අදාළ වාර් ාවල සහතික පිටඳත් 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා දින රහි  ලිපියකින් පිළිතුරු සඳයා ඇ . තමම ප්රතිචාරතයන් 

අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක විසින් 2018.11.25 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා තව  

අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය 

තුළ ප්රතිචාර දැේවීමට අතඳොතහොසත් වූ බැවින් අභියාචක විසින් 2018.12.21 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

අභියතචනය සලාත බලන අරස්ථතකේදී උද්ගතවූ ාත ණත: 

2019.10.28 ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණියහ. අභියාචකට එතරහිව කරන ලද ඳරීේෂණයක 

වාර් ා පිටඳ ේ ඉල්ලා තිඳවණ. එම කාර්යාලතයන් විමසා දැනුේ තදන බවට 

තඳොතරොන්දු වී තිඳවණ. අද දින එම වාර් ා පිටඳ  බාර දීම සිදු විය.  වත් තකොටසේ 

නැති බව අභියාචක ඳැවසිය. එම තකොටස් ඇතුළුව පූර්ණ වාර් ාව සති තදකේ 

ඇතුළ  අභියාචකට ලබා දීමට නිතයෝග කැරිණ. තගොනුතේ කටයුතු අවසන් තේ. 

 

නිකයෝගය: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

සතුව ඳවතින තහයින්,  එම ඉල්ලීමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දීමට නිතයෝග කළ බැවින් 

අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


