
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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පී.එව්.කේ.ජයක ොඩි එ.  ෘෂි ර්ම අමාත්ාාංය  

RTIC Appeal (කේඛනගත්  ාර්යඳටිඳාටිය) 144/2017 (2017.12.22 දින ඳැලති ක ොමින් වභා 

රැව්වීකේදී විභාග කිරීකමන් අනතුරුල අනුමත්  රන ද නිකයෝගය)  

2016 අාං  12 දරණ කත්ොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසි ම පිළිබ ඳනකේ 32(1) ලගන්තිය ප්ර ාරල 

 රන ද නිකයෝගය වශ 2017 කත්ොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසි ම  පිළිබ ක ොමින් වභා රීතින්හි 

(ගාව්තු වශ අභියාචන  ාර්යඳටිඳාටිය), රීති අාං  28 යටකේ ඳලත්ලාකගන යනු බන  ාර්ය ඳටිඳාටිය. 

 

වභාඳති     -  මහින්ද ගේමේපි 

ක ොමින් වභා වාමාජි  - තජෙ න නීඥ එ ්ව . ජී. පුුංචිතශේලා 

ක ොමින් වභා වාමාජි  -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර 

 

අධේ-ජනරාේ  - පියතිව ව රණසිුංශ  
 

අභියාච    - පී.්ව .තේ.ජයතකොඩි 

කනොතීසිේඳාර්ලය  - තල්කේ, කෘෂිකර්ම අමා ොුංය  

 

කත්ොරතුරු ඉේලීම කගොනු  රන ද දිනය: 2017.04.27 

කත්ොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:   ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 

නේ ෂ නිධාරියා කලත් අභියාචනය කයොමු  ෂ දිනය: 2017.05.20 

නේ ෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:  ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 

RTIC ක ොමින් වභාල කලත් අභියාචනය කයොමු  ෂ දිනය:  2017.07.04 

 

  

අභියාචනයට ඳසුබිේවූ  රුණු: 

අභියාචක තකොමින් වභාලට තයොමු කෂ අභියාචනය ඳරිදි 2017.04.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් 

ඳශ  ත ොරතුරු ල වශතික කෂ පිටඳත් විමවා ඇ . 

(අභියාචකතේ අභියාචනය වමග තයොමු කෂ ත ොරතුරු ඉල්ලීම, ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ මුද්රි  ඡායාරූඳයේ 

ලන බැවින් ්ය කළුඳැශැගැන්වී කියවීමට අඳශසු බල තමතව ලාර් ා කරයි).  

 

1. ප්රවේඳාදක ිලධාී  ී..යයව  මශත්මිය 2014 තඳබරලාරි වශ 2014  ජුිල යන කා සීමාලට අදාෂ 

රාජකාී  ැයිව තුල  

2. වශකාර කෂමනාකරු (ප්රවේඳාදන) ජී.ජී.වමන් මශ ාතේ 2014 තඳබරලාරි වශ 2014  ජුිල යන 

කා සීමාලට අදාෂ රාජකාී  ැයිව තුල  

3. ප්රවේඳාදන අුංත  ඳලත්ලාතගන යු  බන අුංක 2013/CFC/AS/ST/01 දරන තගොු තේ සියලු 

ලිපි තල්ඛන ල පිටඳත්  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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4. සී/ව ුංකා තඳොතශොර වමාගතේ තගවීේ කිී තේදී පර්ල විගණනයට අදාෂ උඳතදව  වහි  

චක්රතල්ඛන/ කෂමනාකරණ කමිටු ැසව වීේ ඥ රණත  පිටඳ ේ  

5. DS Construction & Earth Movers වමාගමට හුණුපිටිය මධෙම ගබයා වුංීරරණත  ූමමිත  

Asphalt ඇතිී මට අදාෂ මුදල් තගවීමට වේබන්ධ තගවීේ ලවුචර් ල ඡායා පිටඳත්  

6. සී/ව ුංකා තඳොතශොර වමාගමට හුණුපිටිය මධෙම ගබයා වුංීරරණත  ූමමිත  Asphalt ඇතිී මට 

අදාෂ ....(ඳැශැදිලි නැ ) තකොන්ත්රාත්තුල පිලිබල තුරුේකාර (Adjudicator) ඩී.ජී.්ව . ජයතකොඩි 

යන අය විසින් බාතදන ද අලවන් ලාර් ාතේ පිටඳ ේ  

7. කෘෂිකර්ම අමා ොුංත  ත..ව. තල්කේ රියුංගා ්. . ශන්න්තශලා මශත්මිය විසින් සිදු කරන ද 

හුණුපිටිය සී/ව ුංකා තඳොතශොර වමාගතේ මධෙම ගබයා වුංීරරණ ූමමිත  කාඳ්  ඇතිී ම 

වේබන්ධතයන් ව මූලික විමර්ණයට අදාෂ අලවන් ලාර් ාතේ පිටඳ ේ   

 

ත ොරතුරු ිලධාරියාතගන් ප්රතිචාරයේ තනොැී.ම තශේතුතලන් අභියාචක 2017.05.20 දිනැතිල නේකෂ 

ිලධාරියා තල  අභියාචනයේ තයොමුකර ඇ . නේකෂ ිලධාරියාතගන්ද ප්රතිචාරයේ තනොැී.ම 

තශේතුතලන් අභියාචක 2017.07.04 දිනැතිල තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොමුකර ඇ .  

 

අභියාචනය විභාග කිරීකේ අලව්ථාකේදී උද්ගත්වූ  ාරණා: 

අභියාචක වශ තඳොදු අධිකාරිය යන තදඳාර්ලයම තකොමින් වභාතේ තනොඥ සි ලට ප්රතිචාර දේලා 

තනොමැ . 

 

නිකයෝගය  

අදාෂ අභියාචනය පිළිබල කරුණු වෂකා බැලීමට ප්රමාණලත් ත ොරතුරු තකොමින් වභාල ඉදිරිත  

තනොමැති තශයින්, ලිඛි  තේනා තගොු  කර දැේවීමට ලැඩිදුර අලව ථාල බා දීම වශා 2018.01.18 

දිනට කල්  බු  ැතු.  

 

**** 

 

 

RTIC Appeal (කේඛනගත්  ාර්යඳටිඳාටිය) 144/2017 (2018.01.18 දින ඳැලති ක ොමින් වභා 

රැව්වීකේදී විභාග කිරීකමන් අනතුරුල අනුමත්  රන ද නිකයෝගය)  

2016 අාං  12 දරණ කත්ොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසි ම පිළිබ ඳනකේ 32(1) ලගන්තිය ප්ර ාරල 

 රන ද නිකයෝගය වශ 2017 කත්ොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසි ම  පිළිබ ක ොමින් වභා රීතින්හි 

(ගාව්තු වශ අභියාචන  ාර්යඳටිඳාටිය), රීති අාං  28 යටකේ ඳලත්ලාකගන යනු බන  ාර්ය ඳටිඳාටිය. 

 

වභාඳති     -  මහින්ද ගේමේපි 

ක ොමින් වභා වාමාජි  - තජෙ න නීඥ එ ්ව . ජී. පුුංචිතශේලා 

ක ොමින් වභා වාමාජි  -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර 

 

අධේ-ජනරාේ  - පියතිව ව රණසිුංශ  
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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අභියාච    - පී.්ව .තේ.ජයතකොඩි   

කනොතීසිේඳාර්ලය  -  තල්කේ, කෘෂිකර්ම අමා ොුංය  

 

 

අභියාචනය විභාග කිරීකේ අලව්ථාකේදී උද්ගත්වූ  ාරණා: 

තමම තකොමින් වභාතේ තනොඥ සිලට ප්රතිචාර දේලමින් තඳොදු අධිකාරිය විසින් 2018.12.22 දිනැතිල 

තයොමු කරන ද ලිඛි  තේනා තකොමින් වභාලට 2018.12.26 ලැිල දින ැී. ඇ .  

අභියාචකටද පිටඳත් වහි ල තකොමින් වභාලට තයොමු කරන ද ්ම ලිඛි  තේනාලට අු ල, තඳොදු 

අධිකාරිය විසින් අභියාචකට ඔහුතේ 2017.04.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් විමවා තිබුතේ 

කෘෂිකර්ම අමා ොුංත  තජෙ න වශකාර තල්කේ රියුංගා ්. . ශන්න්තශලා මශත්මිය විසින් සිදු කරන 

ද හුණුපිටිය සී/ව ුංකා තඳොතශොර වමාගතේ මධෙම ගබයා වුංීරරණ ූමමිත  කාඳ්  ඇතිී ම 

වේබන්ධතයන් ව මූලික විමර්ණයට අදාෂ අලවන් ලාර් ාතේ පිටඳ ේ  බලත් ්ය මුදල් ැසතගන් 

අභියාචක තල  බා දුන් බලත් වශන් කර ඇ . ්තමන්ම අදාෂ 2017.04.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම 

වශ මුදල් භාරගැනීතේ කුවි ාන්සිය තඳොදු අධිකාරිය විසින්  ම ලිපිය වමඟ අමුණා ඇ .  

 

අදාෂ 2017.04.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම, අභියාචක තකොමින් වභාලට තයොමු කර ඇති අභියාචනත  

අමුණා තිබු 2017.04.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ ශත්ලැිල අයි ම ලන බලත් අභියාචනත  අමුණා තිබු 

2017.04.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අයි ේ 1-6 යන කරුණු තඳොදු අධිකාරිය තල  අභියාචක විසින් 

තයොමු කරන ද (අත න් ලියු) ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අන් ර්ග ල තනොමැති බලද තකොමින් වභාල 

ිලී ේණය කතෂේය.  

 

්තමන්ම, තඳොදු අධිකාරිය සිය 2018.12.22 දිනැති ලිඛි  තේනා මගින්  ලදුරටත් ඳලවා සිටින්තන් 

2017.05.20 දිනැති නේ කෂ ිලධාරියා තල  තයොමු කෂායැයි අභියාචක විසින් වශන් කරන ද 

අභියාචනය, තඳොදු අධිකාරියට ්ම අලව ථාල ලන විටද ැී. නැති බලය. ්තමන්ම අභියාචක විසින් 

තකොමින් වභාලට තයොමු කරන ද අභියාචනත  සිය  ැඳැල් කුවි ාන්සිතයහි පිටඳ ේ අමුණා නැති 

බලද තකොමින් වභාල ිලී ේණය කතෂේය.   

 

නිකයෝගය  

අදාෂ අභියාචනය පිළිබල කරුණු වෂකා බැලීතේදී විදෙමාන ලන්තන් තඳොදු අධිකාරිය විසින් අභියාචක 

තල  2017.04.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීමකට ත ොරතුරු බා දී ඇති බලයි. තමය අභියාචක විසින් 

තකොමින් වභාලට තයොමු කරන ද අභියාචනත  අමුණා තිබූ ත ොරතුරු ඉල්ලීමට තලනව  තේ. ්නමුත්, 

තකොමින් වභාලට අභියාචක විසින් ඉදිරිඳත් කරන ත ොරතුරු ඉල්ලීම 2016 අුංක 12 දරණ ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් ඉශ  දැේතලන විධිවිධාන වශ කාර්ය ඳටිඳාටික කරුණු ලට 

අු ල තඳොදු අධිකාරිත  ත ොරතුරු ිලධාරියා තශෝ නේ කෂ ිලධාරියා තල  තනොැී. ඇති බල 

තකොමින් වභාලට ශැතේ. ්තමන්ම තකොමින් වභාතේ තනොඥ සි ලට අභියාචක විසින් කිසින් 

ප්රතිචාරයේ තනොමැති බලද තමම ඥ රණයට ්ෂැීමමට තකොමින් වභාල වෂකා බු  ැතු.  

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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ඒඅු ල, අභියාචකට ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් ඉශ  දැේතලන විධිවිධාන වශ 

කාර්ය ඳටිඳාටික කරුණු ලට අු ල තකොමින් වභාල තල  ඉදිරිත දී අභියාචනා තයොමු කරන තවට 

ලැඩි දුරටත් දන්ලා සිටී.  

  

තමම අභියාචනය අලවන් කරු  ැතු.  

**** 


