
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

1 
 

එම්. සතිවෙල් පියතුමා එ. ශ්රී ලංකා මහෙැලි අධිකාරිය 

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යය පටිපොටිය)/ 1487/19 (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  

වකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

වකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වේගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  ඩී.ජී.එේ.ී . හපආරච්චචි 

 

අභියාචක   -     එේ. සතිතවේ පියතුමො  

වනාතිසි ලත් පාර්ශෙය             -   නේකළ නිලධොරියො, ශ්රී ලංකො මහවැලි අධිකොරිය 

  

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.01.16 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2019.01.16-(ත ොරතුරු 

ඉේීම ලැබුණු බව දැන්ීම) 
2019.03.01 

නේ කළ නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.04.03 

නේ කළ නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

පිළිතුරක් නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.05.13 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.01.16 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදී. 

1. මහවැලි L කලොපය ගැසට් එකක් මගින් ප්රකොශයට පත් කතළව කවදොද? 
2. මහවැලි L කලොපය යටතත් තවන් කරනු ලැබූ භුමි ප්රමොණය තකොපමණද? සිතියමක් ලබො තදන්න. 
3. මහවැලි L කලොපය තලස නේ කරන්නට තපර එම භුමි ප්රමොණතේ තිබු ගේමොන නේ වශතයන් 

තමොනවොද? 
4. මහවැලි L කලොප ගැසට් පත්රය ප්රකොශයට පත් කරන අවසවථොතේදී එම ගේමොනවල ජිවත් වූ පවුේ 

සංඛෙොව තවන් තවන් ගම වශතයන් තකොපමණද? 
5. එම පවුේ සංඛෙොව සිංහල,තදමළ ,මුසවලිේ,බර්ගර් හො තවනත් තලස එක් එක් ගේමොනවල 

තකොපමණද? යුධ කොලය තුළ පදිංචි ඉඩම අත්හැර යන්නට සිදු වූ පදිංචියට අවසර පත්ර ලබො තිබු 
සිංහල හො තදමළ පවුේ සංඛෙොව තකොපමණද? 

6. මහවැලි L කලොපය තලස නේ කිරීතමන් පසු පිිටවනු ලැබූ අලුත් ගේමොන නේ වශතයන් 
තමොනවොද? 
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7. මහවැලි L කලොපතේ ගේමොනවල පදිංචි කළ පවුේ සංඛෙොව තවන් තවන් ගේ වශතයන් වොර්ිකව 
අනුපිළිතවළින් තකොපමණද? 

8. එතසව පදිංචි කළ පවුේ සංඛෙොව සිංහල,තදමළ ,මුසවලිේ,බර්ගර් හො තවනත් තලස එක් එක් 
ගේමොනවල වර්ීකරණය කර දක්වන්න. 

9. මහවැලි L කලොපතේ තමත ක් සිදු කළ සංවර්ධන ක්රියොවලින් හො යටි ල පහසුකේ දියුණු කිරීේ හො 
ඒවො තවනුතවන් වියදේ වූ මුදල තවන් තවන් වශතයන් තකොපමණද? 

10. මහවැලි L කලොපතේ ක්රියොත්මක කිරීමට නියමි  අනොග  සංවර්ධන සැලසුේ හො ඒවො සඳහො 
ඇසව තේන්තුග  මුදල තවන් තවන් වශතයන් තකොපමණද? 

11. මහවැලි L කලොපතේ විතේශ අරමුදේ ආතයෝයන කර ඇති විවිධ වෙොපෘතීන් හො වෙොපොර කටයුතු 
තමොනවොද? ඒ කිනේ රටවලින් තකොපමණ මුදලක්ද යන්න තවන් තවන් වශතයන් දක්වන්න. 

12. මහවැලි L කලොපයට යලය තගන ඒමට ඇති සැලසුම හො අදියරයන් තමොනවොද? 
13. මහවැලි L කලොපතේ ජිවත් වන එක පවුලක් සඳහො සොමන්තයන් තවන් කර ඇති ඉඩේ ප්රමොණය 

තකොපමණද? 
14. මහවැලි L කලොපතේ තවන් කර ඇති සමසව  වගො ඉඩේ ප්රමොණය තකොපමණද? 
15. මහවැලි L කලොපතේ කර්මොන්  සඳහො තවන් කර ඇති සමසව  ඉඩේ ප්රමොණය තකොපමණද? 
16. මහවැලි L කලොපතේ පදිංචි ඉඩේ හො නිවොස සඳහො තවන් කර ඇති සමසව  ඉඩේ ප්රමොණය 

තකොපමණද? 
17. මහවැලි L කලොපතේ තුළ ඇති රයතේ ඉඩේ වල L කලොපය තලස ගැසට් කිරීතමන් පසුව ඉදි වූ 

ආගමික සිේධසවථොන වසරින් වසර 2019 දක්වො තමොනවොද? 
18. මහවැලි L කලොපය තුළ පිිටො ඇති රයතේ පොසේ තමොනවොද? 
19. මහවැලි L කලොපය තුළ පරොවිදෙො තදපොර් තේන්තුවට අයත් ඉඩේ තමොනවොද? 
20. මහවැලි L කලොපයට අයත් මුලතිේ දිසවික්කතේ මුහුදුබඩ පත්තුව ප්රොතේශීය තේකේ තකොට්ඨොශතේ 

කනර්ටකනරි-තකෝකිලොයි ගේමොනතේ නැතගනිරින් මුහුදු තවරළට මොයිේව පදිංචි ීම සඳහො 
රයතේ ඉඩේ ලබො දී ඇති පේගලයන්තේ නේ තමොනවොද? එක් එක් පේගලයොට එතසව ලබො දී ඇති 
ඉඩේ ප්රමොණය තකොපමණද? අවසර ලබො දුන් දිනයන් තමොනවොද? 
 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 

අභියොචක විසින් 2019.04.03 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධොරියො ද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 

2019.05.13 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අෙස්ථාවේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

2019.01.16 දින අභියොචක විසින් ත ොරතුරු ඉේීම සිදු කර ඇති අ ර 2019.01.16 දින එම ත ොරතුරු 

ඉේීම ලැබුණු බව තපොදු අධිකොරිය විසින් දන්වො ඇ . 2019.03.01 දිනැති ලිපිතයන් තපොදු අධිකොරිය 

අභියොචකට ද පිටපත් සි ව තන්වොසික වෙොපොර කලමනොකර ශ්රී ලංකො මහවැලි අධිකොරිය තව  දන්වො 

ඇත්තත් අදොළ ඉේීම සඳහො තේ වන විට කලොපතයන් පිළිතුරු ලැබී තනොමැති අ ර අදොළ ඉේලුේකරු 

විසින් ඉේලො ඇති ත ොරතුරු දින 07 ක් තුල ලබොදීමට කටයුතු කරන තලස ය.  

තකොමිෂන් සභොව විසින් තපොදු අධිකොරිය ට 2019.10.14 දිනැතිව තනොතිසි යැීතමන් අනතුරුව, 2019.11.13 

තපොදු අධිකොරිය තකොමිෂන් සභොව තව  තමතසව දන්වො ඒවො ඇ . 

“2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබද පනතත් විධිවිධොන යටතත් 

මට්ටක්ුලිතේ පදිංචි එම සතිතවේ පියතුමො විසින් මහවැලි "එේ" කලොපය සේබන්ධ ත ොරතුරු 

ඉේීම පිළිබද අභියොචනො විභොගය ; 2019.11.26 දින,  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අදොළ තේඛන එවමින් ඉහ  සඳහන් කොරණය සේබන්ධව අභියොචකට ද පිටප ක් සි ව ලිඛි  

ප්රකොශනයක් එවන තලස මො තව  දැන්වූ ඔබතේ අංක RTIC Appeal /1487/19 සහ 2019.10.14 

දිනැති ලිපිය හො බැතේ.  

ත ොරතුරු නිලධොරී තවති එම ත ොරතුරු ඉේලු එම සතිතවේ පියතුමොතේ ලිපිය 2019.01.16 දින 

ත ොරතුරු නිලධොරී තව  ලැබී ඇති අ ර පියතුමොතේ 2019.04.03 දිනැති ලිපියකින් ශ්රී ලංකො 

මහවැලි අධිකොරිතේ අදෙක්ෂ යනරොේ අම මින් එම ත ොරතුරු එත ක් ලැබී තනොමැති බව දන්වො 

අතේේ 15 වන දිනට ප්රථම එම ත ොරතුරු ලබො තදන තලස ඉේලො ඇ .  

ත ොරතුරු නිලධොරී තේ කොර්යොලය මගින් ශ්රී ලංකො මහවැලි අධිකොරිතේ වැලිඔය තනේසික වෙොපොර 

කලමනොකොර කොර්යොලතයන් සහ අතනුත් අංශ වල අදොළ නිලධොරීන්තගන් ත ොරතුරු 

ලබොගැනීමට කටයුතු කරමින් 2019.03.29 දින ආසන්නතේ ත ොරතුරු ලබොගැනීම සේපර්ණ 

කරතගන ඇ . තකතසව වුවද ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට අදොළ ගොසවතු තගවන තලස දැනුේ දීම කර 

ඇත්තත් 2019.06.07 දින වන අ ර පියතුමො විසින් මුදේ තගවො 2019.06.20 දිනො අදොල ත ොරතුරු 

ඇතුලත් ලියකිවිලි භොරතගන ඇ . (ඇමුණුම 01)  

එම ත ොරතුරු භොරගැනීතමන් පසුව පියතුමො විසින් ශ්රී ලංකො මහවැලි අධිකොරිය තව  ඒවොතයි 

අඩුපොඩුවක් දන්වො තනොමැති අ ර තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය ඉදිරිපත් කර ඇත්තත් එම 

ත ොරතුරු ලබොගැනීමට ප්රථම 2019.05.15 දින ආසන්නතේ බව තපතන්.” 

ඉහ  ලිපිතයි දැක්තවන කරුණු සේබන්ධ අභියොචකතේ ම ය දැනගැනීම සඳහො තකොමිෂන් සභොව විසින් 

2019.11.26 දින අභියොචක දුරක නතයන් සේබන්ධ කරගත් විට, ඔහු පවසො සිටිතේ  මොට අදොළ ත ොර රු 

සියේල තපොදු අධිකොරිය තවතින් ලැබුණු බවත්,  මො  වදුරටත් අභියොචනය ඉදිරියට තගන යොමට 

බලොතපොතරොත්තුවක් තනොමැති බවය. 

නිවයෝගය: 
 
ඉහ   ත්වයන් යටතත් , අභියොචක හට අදොළ ත ොර රු සියේල තපොදු අධිකොරිය තවතින් ලැබී ඇති බව 
තමම තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. අභියොචනය තමයින් 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. 
***** 

 


