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ඒ.එව්.පී. රාජකරුණා එ. ංකා විදුලිබ මණ්ඩය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික ලයයන් විභාග කිරීම)/ 600 /2018 (2019.03.12 දින ඳෆලති විධිමත් තකොමින් 

වභළ රැවහවීතේ දී විභළග කිරීතමන් අනතුරුල අනුම  කරන ද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකළරල කරන 

ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළ රීතීන්හි (ගළවහතු ශළ 

අභියළචනළ කළර්යය ඳටිඳළටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳලත්ලළතගන යනු බන කළර්යය ඳටිඳළටිය.  

 

වභාපති:                                   මහින්ද ගේමේපි  

යකොමින් වභා වමාජික: තයෙහඨ නීතීඥ  එවහ. ජී. පුංචිතශේලළ  

යකොමින් වභා වමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි ලල්ගම  

 

අභියාචක   -     ඒ.එවහ.පී. රළයකරුණළ 

ය ොතිසි ත් පාර්ලය             -    වළමළනෙළධිකළරී, ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය 

 

යපනීසිටීම   

අභියළචක   - ඒ.එවහ.පී. රළයකරුණළ  

තඳොදු අධිකළරිය  - ඩබ්ලිව්.එච්.එේ.ඩබ්ලිව්. චන්ද්රරත්න 

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය 

 

2018.04.16 

ත ොරතුරු නිධරයළ තීරණය බළ දුන් දිනය 

 

2018.05.08 

නේ කෂ නිධරයළ තල  අභියළචනය තයොමු කෂ දිනය 

  

2018.07.06 

නේ කෂ නිධරයළ තීරණය බළ දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළල 

තල  අභියළචනය තයොමුකෂ දිනය 
2018.08.01 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියළචක විසින් 2018.04.16 දිනෆති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳශ  වශන් ත ොරතුරු ඉල්ළ සිටින දි. 
 

 ශ්රී ළංකික පුරලෆසිතයකු ලන මළ ශට ඳශ  වශන් විවහ ර ලට අදළ තල්ඛණ  ලළර් ළ 

අධීක්ණය කිරීමට වශ එම තල්ඛණ ල/ උද්ධෘ  ල වශතික කරන ද පිටඳත්/ 
අදළ ද්රලෙන්තේ වශතික ක නිර්තද්ණ බළ ගෆනීම වශ තමම ත ොරතුරු 
ඳරිඝණකයක තශෝ තලනත් උඳළංගයක ගබඩළකර තිතබ් නේ එහි දෘෙ කෆවට්ඳට/ 



ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ  තකොමින් වභළල ඉදිරිපිට දී ය 
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සහ තොපි තලනත් විද් යුත් ක්රමයකින් තශෝ මුද් රි  පිටඳත් ලතයන්  ත ොර තුරු බළ 
ගෆනීමට කටයුතු වවළ තදන තවත් තේ වද  ශළ තගවිය යුතු ගළවහතු තගවීමට කට යුතු 
කරන බලත් දනලළ සිටිමි  

 ඉශ  නම වශන් මළ ගබඩළ භළරකරු තව ඌල ඳළත් ගබඩළතව් 2014.09.01 සිට 2017.06.27 
දින දක්ලළ තවේලතේ තයදී සිටිතයමි  

 2017.01.18 දින අංක යුජි/ඩීඑේ/එච්ආර්/ ඊ3/ ඩීජී36/30177 ලිපිය අනුල රු.335, 415.00 ක් තව 
වශ තමම මුදට මණ්ඩලීය ගළවහතුල 25% ද එකතු කර රු. 419, 268.75 ක මුදක් මළතේ 
ලෆටුතඳන් අයකරන තව  නි.වළ (ඌල) විසින් නිතයෝග කර තිබුනි  

 තමම මුද අය කිරිම වශළ තශේතු ව කරුනු කළරනළ ඇතුත් ඳරීක්ණ තගොනුතව් අදළ ලෆඩ 
තල්ඛන අධීක්ණය කිරීම වශළ එම තල්ඛණ තශෝ ලළර් ළ ල වටශන් / උද්ධෘ   ල වශතික 
ක පිටඳත් බළ ගෆනීම වශළ අලෙ කටයුතු වවළ තදන තව කළරුණිකල ඉල්ළ සිටිමි  
 
ඳෂමු ඳරීක්ණ ලළර් ළල 2017.11.08 දිනට අදළෂ ලිපි තල්ඛණ  
 

1. තමම ඳරීක්ණය ඳෆලෆත්වීම වශළ අනුම  කරන ද නිතයෝග ලිපිතේ වශතික කරන ද 
පිටඳ ක්  

2. තමම ඳරීක්ණය වශළ වශභළගී ව නිධළරීන්තේ  නතුරු / ඔහුන්තේ නේ  වශ අදළ ඳත්වීේ 
ලිපිල වශතික කරන ද පිටඳත්  

3. 2016 ලළර්ෂික ත ොග වමීක්ණතේදී අදළ ද්රලෙ වශ භළණ්ඩ ගණනය කිරීමට ඳෆමිණි නිධළරීන් 
විසින් වටශන් කරන ද වටශන් ඳත් ල වශතික ක පිටඳත්  

4. තමම කමිටුල විසින් ඳරීක්ණතයන් ඳසුල භළණ්ඩ වශ ද්රලෙ ල විවහ ර ඇතුත් ලළර් ළල හි 
වශතික කරන ද පිටඳත්  

5. ඳරීක්ණ කමිටුල විසින් ඳර්රික්ණය අලවළනතේදී ඌන ළලයන් / අතිරික් යන් තමන්ම කමිටුල 
විසින් බළතදන ද නිර්තද් / තයෝයනළ/ අදශවහ  ඇතුත් සියලු ලිපි තල්ඛණ ල වශතික ක 
පිටඳත්  

6. තමම ඳරීක්ණය වේබන්ධතයන් නි.වළ (ඌල) විවන් ගන්නළ ද තීරණයන් / නිතයෝගයන් වශ 
ක්රියළමළර්ග වටශන් කරන ද ඳරිකළ ල වශතික කරන ද පිටඳත්  

7.  තමම ඳරීක්ණතේදී ඌන ළ ව භළණ්ඩ වශළ රු. 419, 268. 75 මුදක් මණ්ඩය තල  අය කර 
ගෆනීම වශළ ගණකළධිකළරී (වියදේ - ඌල) තල  නිතයෝග වටශන් ලිපිතේ වශතික ක පිටඳ  
 

රු. 246,775.00  ක මුද අයකර ගෆනීමට කටයුතු කිරීමට වේබන්ධල ඳශ  ඉල්ළ ඇති විවහ ර 
1.  තමම ඳරීක්ණය ඳෆලෆත්වීම වශළ අනුම  කරන ද නිතයෝග ලිපිතේ වශතික කරන ද 

පිටඳ ක්  
2. තමම ඳරීක්ණය වශළ වශභළගි ව නිධළරීන්තේ  නතුරු /ඔවුන්තේ නම වශ අදළ ඳත්වීේ 

ලිපිල වශතික කරන ද පිටඳ ක්  
3. තමම කමිටුල විසින් ඳරීක්ණතයන් ඳසුල භළණ්ඩ වශ ද්රලෙ ල විවහ ර ඇතුත් ලළර් ළල හි 

වශතික කරන ද පිටඳත්  
4. ඳරීක්ණ කමිටුල විසින් ඳර්රික්ණය අලවළනතේදී ඌන ළලයන් / අතිරික් යන් තමන්ම කමිටුල 

විසින් බළතදන ද නිර්තද් / තයෝයනළ/ අදශවහ  ඇතුත් සියලු ලිපි තල්ඛණ ල වශතික ක 

පිටඳත්  

5. තමම ඳරීක්ණය වේබන්ධතයන් නි.වළ (ඌල) විවන් ගන්නළ ද තීරණයන් / නිතයෝගයන් වශ 

ක්රියළමළර්ග වටශන් කරන ද ඳරිකළ ල වශතික කරන ද පිටඳත්  

6.  තමම ඳරීක්ණතේදී ඌන ළ ව භළණ්ඩ වශළ රු. 246,775.00  මුදක් මණ්ඩය තල  අය කර 

ගෆනීම වශළ ගණකළධිකළරී (වියදේ - ඌල) තල  නිතයෝග වටශන් ලිපිතේ වශතික ක පිටඳ  



ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ  තකොමින් වභළල ඉදිරිපිට දී ය 
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7. රු. 419, 268. 75  ක මුද රු. 246,775.00 කට අඩුවීම එනේ රු.172,493.75 තලනව ද 
ආකළරය ඇතුත් වටශන් වශතික කරන පිටඳත්  
 
 ලද මළ ලසින් ඔබතුම තල  තඳෞද්ගලිකලම තමම ඉශ  වශන් මළතේ ලෆටුතඳන් අය කිරීම 

වේබන්ධල නිසි ඳරීක්ණයක් ඳලත් ලන තව  2017.03.10 දින ලිඛි ල ඉල්ලීමක් කරන දී 
(තමම ලිපිතය පිටඳ ක් පිටු අංක 25 තව යළ කරමි). ඔබ විසින් ඒ වේබන්ධල විතේ විමර්න 
ඒකකය තල  මළතේ ලිපිය තයොමු කර ඳරීක්ණය ඳලත්ලන දී. මළ ඒ වේබන්ධල ඔබ තුමළට 
තගෞරලතයන් වහතුති කරමි 
 

1.  තමම ඳරීක්ණය ඳෆලෆත්වීම වශළ අනුම  කරන ද නිතයෝග ලිපිතේ වශතික කරන ද 
පිටඳ ක්  

2. තමම ඳරීක්ණය වශළ වශභළගි ව නිධළරීන්තේ  නතුරු /ඔවුන්තේ නම වශ වශතික 
කරන ද පිටඳ ක්  

3. තමම කමිටුල විසින් ඳරීක්ණය වශළ පිටඳත් තගන උඳතයෝගී කර ග  සියලු ලිපි 
තල්ඛන ල වශතික කරන ද පිටඳත් 

4. ඳරීක්ණ කමිටුල විසින් ඳර්රික්ණය අලවළනතේදී ඌන ළලයන් / අතිරික් යන් තමන්ම 

කමිටුල විසින් බළතදන ද නිර්තද් / තයෝයනළ/ අදශවහ  ඇතුත් සියලු ලිපි තල්ඛණ ල 

වශතික ක පිටඳත්  

5. තමම ඳරීක්ණය වේබන්ධතයන් ඔබ විවන් ගන්නළ ද තීරණයන් / නිතයෝගයන් වශ 

ක්රියළමළර්ග වටශන් කරන ද ඳරිකළ ල වශතික කරන ද පිටඳත් 

 

ත ොරතුරු නිධළරියළ 2018.05.08 දිනෆතිල පිළිතුරු වඳයමින් ඳලවළ සිටිතේ කරුණු තදකක් වේබන්ධල 
ඉල්ලීම භළරගත් බල දෆන්ව අ ර අභියළචක ලළර්ෂික වහථළන මළරුවීේ ෆබ ප්රධළන ඉංජිතන්රුතේ (ලළණිය - 
මධෙම ) ඒකකය තල  රළයකළරී ලළර් ළ කර අති බෆවින්, අභියළචකතේ තඳෞද්ගලික ලිපිතගොනුල නිතයෝයෙ 
වළමළනෙළධිකළරී (මධෙම ) ළඛළල තල  තයොමුකර ඇති බෆවින් අදළෂ තල්ඛන නිතයෝයෙ වළමළනෙළධිකළරී 
(මධෙම ) තලතින් ඉල්ලීේ කර බළගන්නළ තවයි. තමම ප්රතිචළරතයන් අ ෘප්තියට ඳත් අභියළචක විසින් 

2018.07.06 දිනෆතිල නේකෂ නිධරයළ තල  අභියළචනයක් තයොමු කරන දී. නේකෂ නිධරයළ 

ඳනතත් වශන් කළ සීමළලට අනුල කටයුතු කිරීමට අතඳොතශොවත් වීම ම  අභියළචක විසින් 2018.08.01 
දිනෆතිල තකොමින් වභළල තල  අභියළචනයක් තයොමු කරන දී.     

අභියාච ය වකා බ  අලව්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
තඳොදු අධිකළරිය විසින් කරුණු දක්ලළ සිටිතේ අභියළචක විසින් අයදුේකර ඇති ත ොරතුරු වේබන්ධතයන් 
යේ යේ අඳෆශෆදිලි ළලන් ඇ ත් ඉන් තබොතශෝ ත ොරතුරු අභියළචකට බළදී ඇ ත් ඉන් ඔහු වහීමකට 
ඳත් වී තනොමෆති බලයි. 

 
එතවේම අභියළචකට බළදිය යුතු අතනක් ත ොරතුරු වේබන්ධල විවහ ර ලළර් ළලක් සිය ඳෂළත් 
කළර්යළතයන් විමවළ ඇති බලත් එය වතියක කළයක් ඇතුෂ  අභියළචකට බළදීමට ශෆකි බලටත්  
ඳලවළ සිටින දී. 

 
තේ වේබන්ධතයන් අභියළචක සිය එකඟ ළලය ඳෂ කරන දි. 

 

නියයෝගය: 



ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ  තකොමින් වභළල ඉදිරිපිට දී ය 
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තඳොදු අධිකළරිය එකඟ ව ඳරිදි අදළෂ විවහ ර ලළර් ළල ෆබී වතියක් ඇතුෂ  අදළෂ ත ොරතුරු අභියළචක 
තල  බළදිය යුතු බලට තඳොදු අධිකළරියට නිතයෝග කර සිටින අ ර එම ත ොරතුරු ෆබීතමන් ඳසු අදළෂ 
ත ොරතුරු වේබන්ධතයන් අභියළචක වහීමට ඳත්ලන්තන්ද යන්නත් තකොමින් වභළලට දන්ලනු ෆබීමට 
යටත්ල අභියළචනය මින් අලවන් කරනු ෆතබ්. 

 
ඒ අනුල අභියළචනය මින් අලවන් කරනු ෆතබ්. 

 

**** 
 
තකොමින් වභළ රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගළවහතු ශළ අභියළචනළ කළර්යය ඳටිඳළටිය, ගෆවට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකළරල තමම නිතයෝගය තදඳළර්ලය තල  වන්නිතව්දනය කරනු ෆතබ්.  

 

 

 


