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එන්.ඒ.සි. නිශ්ශංක එ. ග ොවිජන සංවර්ධන ගෙපොර්තගේන්ුව  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1584/2019 (28.01.2020 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  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:   ඩී.ජී.එම්.වී. හපුආරච්චි   

 

අභියාච    එන්.ඒ.සි. නිශ්ශංක 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය            නම් කල නිලධාරී, ග ාවිජන සංවර්ධන ගෙපාර්තගම්න්ුව 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - එන්.ඒ.සි. නිශ්ශංක 

තපොදු අධිකොරිය - -          පි.ඒ.ඊ. ඉමල්කා පණ්ඩිතරත්න 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.07.23, 2018.10.18 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු 

බව දැන්ීම - අමුණ නැත   

තීරණය ලබො දුන් දිනය - 

2018.11.05 

නේ කළ නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2019.02.26 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

(ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටීම 

පිළිබඳ අභියොචනය ලද බව 

දැන්ීම - 2019.03.01 

තීරණය ලබො දුන් දිනය - 

2019.03.27 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.06.03 
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අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2018.07.23, 2018.10.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදී. 

රංතකොද්දිවල තගොවි සමිතිය සතුව ඇති යූ.එල්. තසෝමපොල තල්කේ මහ ො වන ඔබ සතුව ඇති 

සියලුම සමිති වොර් ො හො පැමිණීතේ තල්ඛනවල ඡොයොපිටපත් 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.11.05 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ, 

“ඔබ විසින් 2018.10.18 දින ඉදිරිපත් කරන ලෙ ලියාපදිංි අංක 21 ෙරන ගතාරුරු ඉල්ීම පනගත් 

5 වන උපව න්ිගේ විධිවිධාන අනුව පහත සඳහන් කර ඇි ගහ්ු මත, ඉල්ලා ඇි ගතාරුරු අප 

අධිකාරගයහි ගහෝ පාලනය ගහෝ භාරගේ ගනාමැි වීගම් ගහ්ුව මත ප්රත්කගෂ්ප කරන ලෙ බව 

ෙන්වමි.” 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2019.02.26 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරියො 2019.03.27 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ, 

"උකත කරුණ සම්බන්ධගයන් ඔබ විසින් ගතාරුරු පනත අනුව 2019.02.06 අප ගවත ගයාමු 

කරන ලෙ අභියාචනය හා බැන්ගේ.  

ඒ අනුව ඔබ විසින් ඉල්ලා ඇි රන්ගකාත්දිගවල  ග ාවි සමිිය සු ඇි සියලුම සමිි වාර්තා හා 

පැමිණීගම් ගල්ඛන වල සහික පිටපත් ගම් සම  ලබා ගෙන බව කාරුණිකව ෙැන්ව සිටිමි." 

තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2019.06.03 දිනැතිව අභියොචක විසින් 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 

ගපාදු අධිකාරිය 2020.01.12 දිනැිව ගකාමිෂන් සභාව ගවත පහත අන්තර් තය සහිතව ලිඛිත ප්රකාශ 

ගයාමු කල ඇත. 

"උකත කරුණ සම්බන්ධගයන් ඔබගේ අංක RTIC Appeal /1584/19 හා 2019.12.16 දිනැිව ම 

ගවත ගයාමු කල අභියාචනගේ ලිඛිත ප්රකාශයයි.  

2. ගතාරුරු පනතට අොලව මා ගවත අභියාචනයක ලැබුණු පසුව එම ගතාරුරු දිස්ික 

කාර්යාලයට අයත් ග ාවිජන ගස්වා මධයස්ථානයක ගතාරුරක නම් මා විසින් අොළ 

මධයස්ථානගයන් ගතාරුරු දිස්ික කාර්යාලය ගවත ලබාග න අොළ අභියාචක ගවත ලබාදීම සිදු 

කරනු ලැගේ. මාවනැල්ල, නුන් මුව,39/70 ලිපිනගේ පදිංි එන්.ඒ.සි. නිශ්ශංක මහතා විසින් 

2019.02.26 දින මා ගවත බමිනිවත්ත ග ාවිජන ගස්වා මේයස්ථානයට අයත් රන්ගකාේදීගවල 

ග ාවි සංවිධානයට අයත් සියලුම සමිි වාර්තා හා පැමිණීගම් ගල්ඛන ඉල්ලා අභියාචනයක 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3 
 

ඉදිරිපත් කරන ලදී. එම අභියාචනයට අනුව අොළ ගතාරුරු බමිනිවත්ත ග ාවිජන ගස්වා 

මධයස්ථානගයන් ලබා ග න එන්.ඒ.සි. නිශ්ශංක මහතා ගවත ලබා ගෙන ලදී 

3. රන්ගකාේදීගවල ග ාවි සංවිධානය DAD/24/12/53 යටගත් ග ාවිජන සංවර්ධන 

ගෙපාර්තගම්න්ුගේ ලියාපදිංි කර ඇත. අභියාචක එන්.ඒ.සි. නිශශ්ංක මහතා ෙකවා ඇි 

ආකාරයට නිවැරදි අංකය වන්ගන් D/A/D/24/12/51 ගනාව DAD/24/12/53 බව ෙන්වා සිටිමි.  

4.  එන්.ඒ.සි. නිශ්ශංක මහතා ගවත ලබා ගෙන ලෙ වාර්තා වසම භාර කෘෂිකර්ම පර්ගේෂණ හා 

නිෂ්පාෙක සහකාර විසින් සතය පිටපත් ගලස අත්සන් කර ඇත්ගත් වාර්තා ුල ඇුලත් ගතාරුරු 

සතය බව ගනාවන අතර මුල් වාර්තා සටහගන් පිටපතක (photocopy) යන අෙහසින් වන බව ෙ 

කාරුණිකව ෙන්වා සිටිමි." 

ගතාරුරු ඉල්ීම සම්බන්ධගයන් විමසීගම්දී, ගපාදු අධිකාරිය පවසා සිටිගේ දිස්ික කාර්යාලය සුව ගමම 

ගතාරුරු ගනාිබුණෙ අොළ ආයතනය වන බැමිනිවත්ත ග ාවිජන ගස්වා මධයසථ්ානයට අයත් 

රන්ගකාේදීගවල ග ාවි සංවිධානයට සු වූ අභියාචක ඉල්ලුම් කල ඇි  සියලුම සමිි වාර්තා හා පැමිණීගම් 

ගල්ඛන හා සම්බන්ධ ගතාරුරු සන්තකගේ ඇි බවත් එම ගතාරුරු අභියාචක ගවත ලබා දුන් බවත් ය.  

 

එයට පිළිුරු වශගයන් අභියාචක පවසා සිටිගේ ගමම වාර්තා වල අඩංගු කරුණු පරස්පර විගරෝධී බව ය. 

ගම් සම්බන්ධගයන් ගපාදු අධිකාරිය ෙකවා සිටිගේ අභියාචක ගවත ලබා දුන් වාර්තාවල ලියාපදිංි අංක 2 

ක සටහන් ව ඇි බව ත් අභියාචක විසින් එය නිවැරදිව ගපන්වා දුන් බවත්, ඒ අනුව ගපාදු අධිකාරිය විසින් 

නිවැරදි ලියාපදිංි අංකය පිළිබඳව 2020.01.23 දිනැි ලිපිගයන් රන්ගකාේදීගවල ග ාවි සංවිධානගේ 

ගල්කම් ෙැනුවත් කල බව හා ගම් ෙැනුවත්ිරීම සම්බන්ධව, 2020.01.24 දිනැි ලිපිගයන් අභියාචකට 

ෙන්වන ලෙ බව ගපාදු අධිකාරිය විසින් ගකාමිෂන් සභාව හමුගේ පවසන ලදී. 

 

ගමහිදී ගපාදු අධිකාරිය වැිදුරටත් පවසා සිටිගේ අභියාචක ගමම වාර්තා වල අන්තර් තය සාවෙය බවට 

ගචෝෙනා කරන බව ය, ගකගස ්නමුත් ගපාදු අධිකාරිය ෙකවා සිටිගේ සතය පිටපතක ගලස සහික ි රීගමන් 

තම ගපාදු අධිකාරිය සහික කරනු ලබන්ගන් ගමම පිටපත මුල් වාර්තාගේම පිටපතක බව යන්න පමණක 

බව ය. තව ෙ ගමම ග ාවි සංවිධානය, එනම් රන්ගකාේදීගවල ග ාවි සංවිධානය, ස්ගේච්චඡා සංවිධානයක 

වන අතර ගපාදු අධිකාරිය හුගෙක අභියාචකයාට ඔවුන් සපයන ලෙ ගතාරුරු ලබා දුන් බව ෙ ෙන්වන ලදී. 

 

නිකයෝගය: 

 

අභියාචක ගවත ගපාදු අධිකාරිය විසින් 2019.03.27 දිනැි ව ගතාරුරු ලබා දී ඇි බව ගකාමිෂන් සභාව 

නිරීකෂණය කරනු ලැගේ. අභියාචක විසින් ගමම ලබා දුන් ගතාරුරු වල ලියාපදිංි අංකය පරස්පර 

විගරෝධී බව පැවසුවෙ, ගපාදු අධිකාරිය විසින් 2020.01.23 දිනැි ලිපිගයන් ගම් සම්බන්ධව අොල නිලධාරීන් 

ගවත ෙැනුවත් ගකාට නිවැරදි ගකාට යලි 2020.01.24 දිනැි ලිපිගයන් අභියාචක ගවත ෙන්වා ඇි බව ත් 

ගපාදු අධිකාරිය විසින් ලබා දුන් ගතාරුරු අනුව පැහැදිලි තේ. 

 

2016 අංක 12 ෙරණ ගතාරුරු ෙැන ැනීගම් අයිිය පිළිබඳ පනගත් 3 (1) ව න්ිය ගමගස්ය, 

ගම් පනගත් 5 වන ව න්ිගේ විධිවිධාන වලට යටත්ව, ගපාදු අධිකාරියක සන්තකගේ , භාරගේ 

ගහෝ පාලනගේ ඇි ගතාරුරුවලට ප්රගේශ වීගම් අයිිවාසිකම සෑම පුරවැසියකුටම ිබිය යුුය. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ඒ අනුව,ගපාදු අධිකාරිය ගවින් ගතාරුරු ලබා  ැනීම සෙහා පුරවැසියාගේ අයිිය පැන නගිනුගේ  ඉල්ලා 

සිටින  ලෙ ගතාරුරු ගපාදු අධිකාරිය  සන්තකගේ, භාරගේ ගහෝ පාලනගේ ඇි විටදී ය. එනමුත් තපොදු 

අධිකොරිය, 2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබද පනතත් 2 වැනි වගන්තිය 

සමග කියවිය යුතු එකී පනතත් 41 වැනි වගන්තිය යටතත් අමො ෙවරයො විසින් සොදන ලදුව, 2017.02.03 

දිනැතිව ගැසට් අංක 2004/66 ි ප්රකොශයට පත් කර ඇති, නිතයෝග අංක 4 (vi) ප්රකොරව 'ඉල්ලො සිටින 

ත ොරතුරු තවනත් ආය නයක් සතුව ඇති බව ත ොරතුරු නිලධොරියො දන්තන් නේ අයදුේප  එකී ත ොරතුරු 

 බොතගන ඇති තපොදු අධිකොරිතේ ත ොරතුරු නිලධොරියො තව  යවො එව බව අයදුේකරුට ලිඛි ව දින 07ක් 

තුළ දන්වො යැවිය යුතු' බවට අවධොරණය කරනු ලැතේ. 

2020.01.12 දිනැි ලිඛිත ප්රකාශය මගින් ගපාදු අධිකාරිය, එනම්, ග ාවිජන සංවර්ධන ගෙපාර්තගම්න්ුව 

අභියාචක විසින් ඉල්ලුම් කල ඇි ගතාරුරු අොළ රන්ගකාේදීගවල ග ාවි ජන සංවිධානය සන්තකගේ 

ඇි බව ෙැන ැනීගමන් අනුරුව ගතාරතරු එම ග ාවි ජන සංවිධානගයන් ඉල්ලුම් කල ඇි බව 

නිරීකෂණය ගේ. 

 

ඉහත සෙහන් තත්වයන් යටගත් , ගමම අභියාචනය මින් අවසන් ගේ. 

 

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

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
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