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ඩී.එස.්එස්.මෙන්ඩිස් එ. වයඹ පළාත් සමුපාකාර සංවර්ධන මෙපාර්තමේන්ඩුව 

 

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය)/ 1472 /2019 (2019.11.26 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  

මකාමිෂන්ඩ සභා සොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

මකාමිෂන්ඩ සභා සොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

මකාමිෂන්ඩ සභා සොජික: විනිසුරු තරෝිණි වේගම  

 

අභියාචක   -     ඩී.එසව.එසව.තමන්ිසව 

මනාතිසි ලත් පාර්ශවය  -නේකළ නිලධොරී,වයඹ පළොත් සමුපොකොර සංවර්ධන  තදපොර් තේන්තුව 

 

මපනීසිටීෙ   

තමය තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.01.22 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.01.24 සහ 2019.01.29   

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.02.09 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

නැත 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.04.20 

 

අභියාචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2019.01.22 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදි. 
 
 

I. අංක KL/02/02/වපකුලි/45/2018/27 දරන ආරවුල විභොග කිරීම සඳහො කුලියොපිටිය සමුපකොර 
සංවර්ධන සහකොර තකොමසොරිසව විසින් තේරුේකරුව පත් කළ ලිපිතේ සහතික කළ පිටප ක්  

II. අංක KL/02/02/වපකුලි/45/2018/27 දරන ආරවුල විභොග කිරීතේ කොලය දීර්ඝ කරමින් කුලියොපිටිය 
සමුපකොර සංවර්ධන සහකොර තකොමසොරිසව විසින් තබරුේකරුට නිකුත් කළ සියලුම ලිපිවල සහතික 
කළ පිටප ක්  
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III. ආරවුේවලට අදොළව නීතිපති තදපොර් තේන්තුතවන් සමුපකොර සංවර්ධන තදපොර් තේන්තුවට එවන 
ලද බව කියන 1992.08.19 දිනැති 1/92 දරන ලිපිතේ සහතික කළ පිටප ක් 

 
IV. අංක 11/15/77/65 හො 1977.09.28 දිනැති චක්ර තේඛතේ ඇතුළත් කර ඇති උප තේඛන අනුම  

කරමින් නීතිපති තදපොර් තේන්තුතවන් සමුපකොර තදපොර් තේන්තුවට එවන ලද බව කියන ලිපිතේ 
සහතික කළ පිටප ක්  
 
 

V. අංක KL/02/02/වපකුලි/45/2018/27  තලස නේකර ඇති තමම ආරවුල තේරුේකරණයට තයොමු 
කරන තලසට පැමිණිලිකොර සී/ස අරුණලු ස.ණ.ස. සමිතිය විසින් කුලියොපිටිය සමුපකොර සංවර්ධන 
සහකොර තකොමසොරිසවතගන් ඉේලුේ කළ ලිපිතේ තහෝ/සහ ඉේලුේ පත්රතේ සහතික කළ පිටප ක්  
 

VI. සී/ස අරුණලු ස.ණ.ස. සමිතිතේ වර් මොන කොරක සභොතේ කොරක සභිකයන් සියලු තදනොතේම 
නේ, නතුරු ඔවුන් එම  නතුරට පත්ූ දිනය හො ඔවුන් එම  නතුරට පත් ූ ආකොරය 
 
 

VII. සී/ස අරුණලු ස.ණ.ස. සමිතිතේ වර් මොන ලිපිනය හො පැරණි ලිපිනය තවනසව ී තිබුතන් නේ 
එම ලිපිනය තවනසව ූ දිනය  
 

VIII. ආරවුේ විභොගයක වග උත් රකරුවන් තවනුතවන් තපනීසිටින නීති නිතයෝජි යන්තේ දුරකථන 
අක්රිය කළ යුතු බවත්, එම දුරකථන ආරවුේ විභොගය පවත්වන ශොලොතේ තකළවරක  බො පැමිණිය 
යුතු බවටත් වයඹ සමුපකොර සංවර්ධන තකොමසොරිසව විසින් තබරුේකරුවන්ට උපතදසව ලබො දී 
තිතේද? 
 

IX. ආරවුේ විභොගයක වග උත් රකරුවන් තවනුතවන් තපනී සිටින නීති නිතයෝජි යොතේ කමිසවල හො 
කලිසේවල ඇති සොක්කු පරික්ෂො කිරීමට හො ඔවුන්තේ ශරීරය සවපර්ශ කිරීමට වයඹ පළොතත් 
තබරුේකරුවන්ට නීතිමය බලයක් ලැබී තිතේද? තිතේ නේ ඒ කවර නීති මුලොශ්රයක් මගින්ද  
වග උත් රකරු තවනුතවන් තපනී සිටින නීති නිතයෝජි යොට තේරුේකරුතවකු විසින්  ර්යනය 
කිරීම නි ෙොනුකුලද? 
 

X. වග උත් රකරුතවකු තහෝ ඔහුතේ නීති නිතයෝජි තයකු තහෝ විසින් විතරෝධ ොවයක් /ප්රකොශයක් 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර ඉේලු විට , එම විතරෝධ ොවය/ප්රකොශය කිරීමට අවසර ලබො තනොදී අවම 
වශතයන් එතසව අවසර ඉේලු බව තහෝ කොර්ය සටහන්වලට /සොක්ි සටහන්වලට ඇතුළත් තනොකර 
 ර්යනය කිරීමට වයඹ පළොතත් තබරුේකරුවන්ට නීතිමය බලයක් තිතේද?  
 

XI. පහ  සඳහන් කර ඇති කටයුතු තේරුේකරුතවකු විසින් සිදු කිරීම නි ෙොනුකුලද ? නඩුව දිනීමට 
අවශෙ නේ  මන්ට අවශෙ පද්ගලයො පැමිණිේතේ නීති නිතයෝජි යො තලසට පත් කළ යුතු බවට 
පැමිණිලිකොර සමුපකොර සමිතිතේ කොරක සභොතවන් තේරුේකරුතවකු ඉේලො සිටීම. ආරවුේ විභොගය 
පවත්වන ආරේභක දිනතේදීම නිල තනොවන තලසට වග උත් රකොරියන්තේ දුරකථන අංක ලබො 
තගන, ආරවුේ විභොගතයන් බැහැරව ක ො කරමින් ඔවුන්ට නීති නිතයෝජි යන් තසොයො දීමට 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

3 
 

තේරුේකරුතවකු කටයුතු කිරීම. ආරවුේ විභොගතයන් බැහැරව වග උත් රකරියන් සමග ක ො 
කරමින් ඔවුන්ට විවිධ උපතදසව ලබො දීමට තේරුේකරුතවකු කටයුතු කිරීම. 
   

XII. ආරවුේ විභොග කළ යුත්තත් සවවභොවික යුක්ති රීතියට අනුකුලව බවට වයඹ පළොතත් තේරුේකරුවන්ට 
වයඹ සමුපොකොර සංවර්ධන තදපොර් තේන්තුතවන් උපතදසව ලබො දී තිතේ නේ, ඊට අදොළ චක්ර 
තේඛනතේ තහෝ උපතදසව ලිපිතේ සහතික කළ පිටප ක් 
  

XIII. වග උත් රකරුතවකුතේ නීති නිතයෝජි වරතයකුට විරුද්ධව මුලික විතරෝධ ොවයක් ඉදිරිපත් කිරීමට 
පැමිණිේතේ නීති නිතයෝජි තයකුට නීතිමය බලයක් තීතේද? 
   

XIV. එවැනි නීතිමය බලයක් තිතේ නේ එතසව විතරෝධ ො ඉදිරිපත් කළ හැක්තක් කුමන කරුණු 
සේබන්ධතයන්ද? ඊට අදොළ නීති මුලොශ්ර තමොනවොද?අර්ධ අධිකරණයක කොර්යන් ඉටු කරන යේ 
තේරුේකරුතවකු විසින් ආරවුේ විභොගයක් සඳහො කූඨ තේඛන සකසව කර ඇති බව නිශවචි  හො 
පැහැදිලි සශි සි ව ඔප්පප කළතහොත් එවැනිතේරුේකරුවකුතේ නම වයඹ පළොතත් 
තේරුේකරුවන්තේ නොම තේඛනතයන් ඉවත් තකොට අසොධු තේඛනයට ඇතුළත් කිරීමට වයඹ 
සමුපොකොර සංවර්ධන තදපොර් තේන්තුව කටයුතු කරනවොද? ඊට අම රව කුඨ තේඛන සකසව කිරීම 
සේබන්ධතයන් අදොළ තේරුේකරුට විරුද්ධව ශ්රී ලංකො තපොලිසියට පැමිණිලි කිරීමට වයඹ සමුපකොර 
සංවර්ධන තදපොර් තේන්තුව කටයුතු කරනවොද? 

 
ත ොරතුරු නිලධරයො 2019.01.24 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් සඳහන් කරන ලද්තද් සී/ස අරුනළු සණස 
සමිතිතේ  ැන්පත්කරුවන් විසින් අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම ම  සමිතිය සේබන්ධව නඩු 
කිිපයක් විභොග තවමින් පවතින බැවින් ලිපිතේ IX සිට XIV ත ොරතුරු ලබො දීමට පනතත් 5( ඊ)  
වගන්තිතේ යටතත් හැකියොවක් තනොමැති බවය.  වද ත ොරතුරු නිලධරයො 2019.01.29 දිනැතිව ප්රතිචොර 
දක්වමින් සඳහන් කරන ලද්තද් සී/ස අරුනළු සණස සමිතිතේ තීරක විභොගය සේබන්ධව විමසො ඇති අංක 
i-viii දක්වො ූ ලියකියවිලි ප්රධොන කොර්යොලතේ තනොමැති අ ර කුලියොපිටිය සමුපකොර සංවර්ධන සහකොර 
තකොමසොරිසව කොර්යොලතේ හො අදොළ සමුපොකොර සමිතිතේ ලියකියවිලි ඇති බැවින් අදොළ තීරක විභොගය 
පවත්වන තිරකවරයොතගන් තහෝ සහකොර තකොමසොරිසව තකොට්ඨොශතයන් අදොළ ලියකියවිලි ලබො ගැනීමට 
කටයුතු කරන තලසය. ඒ අනුව අභියොචක 2019.02.09 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො තව  අභියොචනයක් 
තයොමුකරන ලද අ ර නේකළ නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 
අතපොතහොසත් තනොීම ම  අභියොචක 2019.04.20 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් 
තයොමුකරන ලදි. 

 
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාමේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  

තමම අභියොචනය තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.01.24 දිනැතිව අභියොචකට තයොමු කර ඇති ලිපිය සේබන්ධව තකොමිෂන් 
සභොතේ අවධොනය තයොමුවිය. එකී ලිපිය මගින් තපොදු අධිකොරිය විසින් දන්වො සිටින්තන්  සී/ස අරුනළු සණස 
සමිතිතේ  ැන්පත්කරුවන් විසින් අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම ම  සමිතිය සේබන්ධව නඩු 

කිිපයක් විභොග තවමින් පවතින බැවින් ලිපිතේ IX සිට XIV ත ොරතුරු ලබො දීමට පනතත් 5(ඊ) වගන්තිතේ 
යටතත් හැකියොවක් තනොමැති බවය.  

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකේ පිළිබද පනතත් 5(ඊ) වගන්තිය ප්රකොරව පහ  
අවසවථොවක් එළඹි විට ත ොරතුරු මුක්  තේ.. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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“ඔවුන්තේ තසවවො සැපයීතේදී නීතිපතිවරයො තහෝ නීතිපතිවරයොට සහොය දක්වන යන නිලධොරයක් 
සහ තපොදු අධිකොරීන් අ ර පවතින යේ සන්නිතේදනයක් ඇතුළුව, යේ ලිඛි  නීතියක් යටතත් 
තහළිදරේ කිරීම සදහො අවසර දී තනොමැති ූ, වෘත්තිකයන් සහ එම වෘත්තිකයන් විසින් තසවවො 
සපයනු ලබන යේ තපොදු අධිකොරියක් අ ර පවතින යේ සන්නිතේදන සංයුක්  වන්නො ූ 
ත ොරතුරක් වන අවසවථොවකදී.” 

තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරනුතේ  අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉේීතමි අයි ම  IX සිට XIV 

ත ොරතුරු   පනතත් 5(ඊ) වගන්තිය  යට ට පැහැදිළි වශතයන්ම අයත් තනොවන බවය. 

 

නිමයෝගය: 

ඒ අනුව  අභියොචකතේ 2019-01-22  දිනැති ත ොරතුරු ඉේීතමි ඇතුලත් අයි ම අංක IX සිට XIV    

දක්වො   සියලු ත ොරතුරු  තමම නිතයෝගය ලැබී සති තදකක්  (02) ඇතුළ  තකොමිෂන් සභොවට පිටප ක් 

සි ව  අභියොචක තව  තයොමු කරන  තලසට  තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. අංක I -VIII 

දක්වො ත ොරතුරු  ඉේීේ අදොළ තපොදු අධිකොරිය තව  තයොමු කරන තලසද තමයින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

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.  
 
***** 


