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 ඒච්.ඒම්.පී. බණ්ඩාර එ. කර්මාන්ත හා ග්රාමීය සංවර්ධන අමාතයංශය(මධයම පළාත) 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 313/2018 (2018.08.06 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  
කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධයක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  
 
අභියාචක   -     ඒච්.ඒේ.පී. බණ්ඩොර 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    කර්මොන්  හො ග්රොමීය සංවර්ධන අමො ෙංශය(මධෙම පළො )   
 
කපනීසිටීම   

අභියොචක   -   පැමිණ නැ  
තපොදු අධිකොරිය  -   ඩබ්. එේ. ටී. ඩී. තේ. ීරතකෝන් අධෙේෂ ග්රොමීය සංවර්ධන 
තදපොර් තේන්තුව, ආර් තිලතේසවවරී සහකොර තල්කේ මධෙම පළොත් ක්රීඩො හො කර්මොන්  අමො ෙොංශය 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය  2017/12/18,2017/12/21,2018/01/16 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය  2018/02/07, 
2017/12/29,2018/03/05 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018/01/05, 2018/03/02 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය  2018/01/10 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් 
සභොව තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018/01/05, 2018/03/02 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

2017/12/18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් 
අවධිකොරක සභොතේ අවධොනයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහො ග්රොම සංවර්ධන නිලධොරී ඩී. එේ. යූ. එසව. 
තේ. දසනොයක මහ ො මැතයන් යුත් ශීර්ෂය යටතත් මධෙම පළොත් සභොතේ කර්මොන්  හො ග්රොමීය 
සංවර්ධන අමො ෙොංශතේ තල්කේ විසින් අංක CPC/MI/HRM/15/01-XV හො 2014.11.19 
දිනැතිව මධෙම පළොත් සභොතේ සභො තල්කේවරයො තවත් තයොමු කර ඇති වොර් ොතේ ඇමුණුේ 
අංක 02, 03, හො 09 ලිපිවල සහතික පිටපත්   

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017/12/22 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් “පනතත් 5 (1) (2) අ උපවගන්තිතේ 
විධිවිධොන අනුව ලබොදිය තනොහැකි බව දන්වො සිටින ලදී. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 
විසින් 2018/01/05 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 
විසින් 2018.03.20 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.    
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2017/12/21 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් 
 
මධෙම පළොත් සභොතේ හො ග්රොමීය සංවර්ධන අමො ෙොංශතේ තල්කේ විසින්  අංක 

CPC/MI/HRM/15/01-I/2016 හො 2016/5/4 දිනැතිව මධෙම පළොත් සභොතේ සභො තල්කේ තව  
‘අමො ෙංශය තල්කේවරියක වන මො විසින් සිදුකළ වංචො හො දූෂණ පිළිබඳව යැයි සඳහන් 
කරමින් නගො ඇති තචෝදනො සේබන්ධවයි’ මැතයන් යුතු ශීර්ෂ යටතත් තයොමුකර ඇති ලිපිතේ 
සහතික කළ පිටප ේ සහ  
ඉහ  ලිපිය අනුව අදොළ මූලික විමර්ශනය තවනුතවන් මො තල් මහනගර සභොතේ ිටපු නොගරික 
මහතකොමසොරිසව ඊ.ආර්.ඒල්.බී.ඇටේපොවල මහ ො තව  හො මධෙම පළොත් තවළද වොණිය හො 
සංචොරක තදපොර් තේන්තුතේ කලමනොකොර සහකොර ආර් එේ ඩබ්ලිේ එ.තේ රත්නොයක මිය 
තව  තගීේ කිරීම සඳහො වැය කරන ලද මුදල් සේබන්ධ ත ොරතුරු 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017/12/29 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් “එම ලිපිතේ පළමු තේදතේ සඳහන් 
ත ොරතුරු එතමන් පනතත් 5 උපග්රන්ථය විධිවිධොන අනුව ලබොදිය තනොහැකි බවත්  තදවන තේදතේ 
ඉල්ලො ඇති පරිදි මූලික විමර්ශනය තවනුතවන් තමම අමො ෙොංශතේ නිලධොරීන් සඳහො තගීේ කර 
තනොමැති බවත් දන්වො සිටින ලදී. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018/01/05 
දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව, 
නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.03.20 දිනැතිව 
තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය තකොමිෂන් සභොතවි තනොතීසි වලට 2018.07.26 දින ප්රතිචොර දේවමින්,  

1. 2017.12.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීමට අදොළව පවසො සිටිතේ එි ත වන 
පොර්ශවවයකතේ පුද්ගලිේ ත ොරතුරු ඇතුළත් වන බවත් එය ලබො දීමට එම 
පුද්ගලයොතේ අවසරය තනොමැති බැවින් එම ත ොරතුරු ප්රතිේතෂවප කරන බවයි.  

2. 2017.12.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීතමි පළමු තකොටසට අදොළව එය පුද්ගලික 

ලිපියේ බව පවසො සිටි අ ර, තදවන තකොටසට අදොළව ප්රතිචොර දේවො ඇ . 

අභියොචනො විභොගය සඳහො අභියොචක පැමිණ නැ . තපොදු අධිකොරිය පැමිණ සිටින ලදී.  
 
නිකයෝගය: 
තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති ප්රතිචොරය අනුම  කරමින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතබ්. 
 
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 ලැතබ්.  
 

***** 

 


