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සමන් කාරියවසම් එ. ප්රාදේශීය ය දේශමකම් කායයාලය, දේශගෝනාපිනුවල/ මායග 

සංවයධන අධිකාරිය   

RTIC Appeal/50/2017 (06.11.2017 දින පැවති ක ොමිෂන් සභො රැස්ව කේ ක ොටසක් කෙස 

පවත්වන ෙදී) 

වැඩ බලන සභාපතිනි:                -  කයෙෂ්ඨ න තීඥ ක ෂාෂොී පින්කටෝ 

යයවර්ධන                     කෙකනවිය   

දේශකාමිෂන් සභා සාමාජික   - කයෙෂ්ඨ න තීඥ ක ්ස්. ජී. 

පුංචිකේවො ෙහතො 

දේශකාමිෂන් සභා සාමාජික   - ආචොර්ය කසල්වවි තිරුචන්ර මිය 

අධයක්ෂ-ජනරාම                       - පියතිස්ස රණසුංහ ෙහතො 

 

අභියාචක          - සෙන්  ොරියවසේ ෙහතො 

දේශනාතීසි ලත් පායශව   - ්ල්ව. ්න්. පියුෙී ලියනකේ ප්රොකීය ය කල්ව ේ 

ක ෝනොපිනුවෙ (නේ ළ නිෙධොරිතී) 

                                                ඩී. ්ේ. පී. ආර්. කක්. බණ්ඩොර, අතිකර්  අධෙක්ෂ-යනරොල්ව, 

ෙොර්  සුංවර්ධන අධි ොරිය 

දේශපනී සිටීම   - සෙන්  ොරියවසේ ෙහතො, 

ෙොර්  සුංවර්ධන අධි ොරිය කවනුකවන්: 

විශ්ෙො ප්රනොන්දු  මිය, නැවත පදිුංචි ෂාරීකේ නිෙධොරිතී, යොති  ෙොර්  ආුංශි  

වෙොපිතිය  

කක්. ජී.  ෙෙොණි ම මිය,  නැවත පදිුංචි ෂාරීකේ නිෙධොරිතී, යොති  ෙොර්  ආුංශි  

වෙොපිතිය 

ප්රොකීය ය කල්ව ේ  ොර්යොෙය ක ොනපිනුවෙ කවනුකවන්: 

්ල්ව. ්න්. පියුෙී ලියනකේ මිය, ප්රොකීය ය කල්ව ේ ක ෝනොපිනුවෙ (නේ ළ නිෙධොරිතී) 

විෙොලි සුංජීවතී මිය, සුංවර්ධන නිෙධොරිතී   

ක ෝනොපිනුවෙ ප්රොකීය ය කල්ව ේ  ොර්යොෙකයන් ප්රොකීය ය කල්ව ේ ක ෝනොපිනුවෙ, ් ල්ව. 

්න්. පියුෙී ලියනකේ මිය(නේ ළ නිෙධොරිතී) සහ සුංවර්ධන නිෙධොරිතී, විෙොලි 

සුංජීවතී මිය පැමිණ සිටිදේශයෝය. මායග සංවයධන අධිකාරිය දේශවනුදේශවන් විශ්ෙො 

ප්රනොන්දු  මිය, නැවත පදිුංචි ෂාරීකේ නිෙධොරිතී, යොති  ෙොර්  ආුංශි  වෙොපිතිය සහ 

කක්. ජී.  ෙෙොණි ම මිය,  නැවත පදිුංචි ෂාරීකේ නිෙධොරිතී, යොති  ෙොර්  ආුංශි  
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වෙොපිතිය කපතී සටින ෙදී. අභියොච , අභියොචනය විභො  ෂාරීකේ අවස්ථොකේදී පැමිණ 

සටිකේ නැති අතර අභියොචනය අවසන් වූ පසු ක ොමිෂන් සභොව ඉදිරිකේ කපතී සටින 

ෙදී. ක ොමිෂන් සභොකේ  ොර්ය ෙණ්ඩෙය අභියච කේ පැමිණීෙ තහවුරු  ර ැතීෙ 

සඳහො 2017.11.02 දින ඔහුව දු ර ථනකයන් සේබන්ධ  ර  ැතීෙට තැත්  ළද ඔහුකේ 

දු ර ථනය භොවිතකේ කනොෙැති වෙ නිසො ්කස් ෂාරීෙට අකපොකහොසත් විය. කෙය 

අභියොච ද පිළි ත්කත්ය. ක ොමිෂන් සභොව අභියොචනය අවසන් වූ පසුවද ඔහුට  ථො 

ෂාරීෙට අවස්ථොව ෙබො කදන ෙදී. 

 

 

2017.06.19 දිනැති කෙෙ අභියොචනය 2017.04.25 දිනැති කතොරතුරු ඉල්වීකෙන් ආසයොනු 

සුංවර්ධන බැුංකුකේ අුං  2217-SRI මුෙෙ ආධොර ගිවිසුෙ යටකත් ක්රියොත්ෙ  වූ 

හික් ඩුව-බීකී ෙ-නිල්වකේන (B 153) ෙොර්  සුංවර්ධන/ වැඩි දියුණු ෂාරීකේ වෙොපිති 

සඳහො අත්පත් ර ත් ඉඩේ හො කීපළ සඳහො වන්දි ක වේ වෙට අදොළ පහත ඉඩේ 

අත්පත්  ර  ැතීෙ සහ නැවත පදිුංචි ෂාරීකේ  මිටුව (LARC) ඥ රණ සටහන් (නඩු 

පවරො ඇති කීපළ හැර) වෙ  සහති   ළ පිටපත් ෙබො  ැතීෙ සේබන්ධව විය. 

ඉල්වෙො තිබූ LARC ඥ රණ සටහන් පහත සඳහන් අත්පත්  ර න්නො ෙද පහත සඳහන් 

කීපළ සඳහො  විය. 

පිඹුරු අුං ය: G - 3857  

 ැබලි අුං : 22, 99, 110, 28, 29, 30, 06,07, 62, 112, 113, 111 

පිඹුරු අුං ය:  G - 3878 

 ැබලි අුං :  19, 30, 53, 71, 121, 124, 158, 146, 147, 129, 130, 149 

ක ෝනොපිනුවෙ ප්රොකීය ය කල්ව ේ  ොර්යොෙකයහි නේ ළ නිෙධොරිනි (ප්රොකීය ය 

කල්ව ේ), කෙෙ ඥ රණ සටහන් වෙ මුල්ව පිටපත් තෙ කපොදු  අධි ොරි  ොර්යොෙකේ 

පවත්වොක න යොෙ කනො රන බැවින්, කෙෙ කතොරතුරු ඉල්වීෙ, 2017.02.03 දිනැති අුං  

2004/66 දරණ  ැසට් පත්රකේ කරුලෙොස අුං  4 (6) ප්ර ොරව, ෙොර්  සුංවර්ධන 

අධි ොරිකයහි කතොරතුරු නිෙධොරියො හට, 2017.04.28 දිනැති ෙොකේ අුං ය:  

GPN/DS/ADM/සුං.නි./03/කතොරතුරු-01/03 දරණ ලිපිය ෙගින්, කයොමු  රන ෙදී. ප්රොකීය ය 

කල්ව ේ, ්ල්ව.්ල්ව.්න්. පියුෙී කෙය තවදු රටත් පැහැදිලි  රමින් ෂායො සටිකේ කෙෙ 

ඥ රණ සටහන් වෙ මුල්ව පිටපත්, අදොළ ක වේ සදු  රන ස්ථොනකේ ්නේ, ෙොර්  

සුංවර්ධන අධි ොරිකේ, යොති  ෙොර්  ආුංශි  වෙොපිති  ොර්යොෙකේ  පවත්වොක න 

යන බවය. 

ෙොර්  සුංවර්ධන අධි ොරිකේ ස්ථොවරය පහත සඳහන් පරිදි වූ අතර, ්ය ක ොමිෂන් 

සභොකේ උපකදස් පතමින් ක ොමිෂන් සභොව කවත කයොමු  රන ෙද 2017.09.04 දිනැති 
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ලිපිය ෙගින් ද පිළිඹිබු කවයි. ෙොර්  සුංවර්ධන අධි ොරිකයහි කතොරතුරු නිෙධොරියො, 

ෙොර්  සුංවර්ධන අධි ොරිකයහි යොති  ෙොර්  ආුංශි  වෙොපිතිකයහි අධෙක්ෂ කවත 

2017.05.05 දිනැති ලිපිය ෙගින් කතොරතුරු ෙබො දිය හැෂාද යන්න විෙසො සටිකේය. 

කෙයට වෙොපිති අධෙක්ෂ (ෙොර්  සුංවර්ධන අධි ොරිකයහි අධෙක්ෂ ක න් (තීති), 

2017.05.15 දිනැති ලිපිය ෙගින්, 2016 අුං  12 දරණ කතොරතුරු දැන ැතීකේ පනකත් 5 (1) 

(අ) ව න්තිය අදොළ වන්කන්ද යන්න පිළිබඳව උපකදස් පැඥ කෙන් පසුව) 2017.06.28 

දිනැති ලිපිය ෙගින් පවසො සටිකේ, ඔහුට උපකදස් ෙැබී ඇති පරිදි, ඔහු LARC සභොපති 

කනොවූ කහයින්  ඔහුට ඉල්වෙො සටින කතොරතුරු (අදොළ LARC ඥ රණ පිටපත්) ෙබො දිය 

කනොහැෂා බවයි. කෙෙ ඥ රණය 2017.06.30 දින ෙොර්  සුංවර්ධන අධි ොරිකයහි 

කතොරතුරු නිෙධොරියො අභියොච  කවත දැනුේ කදන ෙදී.   

කපොදු  අධි ොරීන් කද ෙ කෙෙ අවස්ථොකේ පවසො සටිකේ LARC සභොපති ප්රොකීය ය 

කල්ව ේ වූ බැවින් කතොරතුරු ෙබො දීෙ කහෝ ප්රතික්කෂ්ඨ ප ෂාරීෙ සදු විය යුත්කත් ප්රොකීය ය 

කල්ව ේ විසන් බවය. ් ක් ් ක් පරවැසයොට අදොළ LARC ඥ රණ සටහන් පිටපත් ඔවුන්කේ 

ක ොනුකේ පවත්වොක න යන අතර ්ය ප්රොකීය ය කල්ව ේ  ොර්යොෙය භොරකේ 

පවත්වොක න යයි.  ප්රොකීය ය කල්ව ේ කෙෙ අවස්ථොකේදී ක ොමිෂන් සභොකේ දැ  

 ැතීෙ සඳහො LARC ඥ රණ සටහනක් පිටපතක් කපන්වන ෙදී. ්ය LARC සහ අදොළ ඉඩේ 

හිමියො අතර පවත්නො වන්දි ක වේ සේබන්ද, ගිවිසුෙෂා.   ඇය කෙෙ අවස්ථොකේ පවසො 

සටිකේ කෙෙ කතොරතුරු ෙබො දීෙ පනකත් පහත උපටො දක්වො ඇති 5 (1) (අ) ව න්තිය 

ප්ර ොරව කප ී ලි ත්වයට බෙපොන බවය. 

පී ලි  කතොරතුරුවෙට අදොළ කතොරතුරු සේබන්ධකයන් වන විට, කතොරතුරු 

කහළිදරේ ෂාරීෙ යේ කපොදු   ටයුත්තක් කහෝ සේබන්ධතොවක් සඳහො ෂාසදු  

සේබන්ධයක් කනොෙැති අවස්ථොව  දී කහෝ යේ තනි පී ෙයකුකේ 

පී ලි ත්වය අනවසරකයන් ආ  රෙණය ෂාරීෙක් සදු කේ නේ, ්ෙ කතොරතුරු 

කහළිදරේ ෂාරීෙ විශොෙ වශකයන් ෙහයන සුභසීධිය විසන් සොධොරණී රණය 

 රයි නේ, කහෝ අදොළ තැනැත්තො විසන් ්ෙ කහළිදරේ ෂාරීෙ සඳහො ලිඛිතව 

 ැෙැත්ත ෙබො දී ඇත්නේ මිස. 

ඇය තවදු රටත් තර්   ර සටිකේ අභියච කේ කෙෙ කතොරතුරු ඉල්වීෙ ෙගින් 

පී ෙයින්කේ කප ී ලි  කතොරතුරු අඩුංුල ගිේසුේ විශොෙ  ණනක්, ෂාසදු  ෙහයන 

සුබසීධියක් කපන්වො කනොෙැති අවස්ථොව , නිකුත් ෂාරීෙක් වෙ  බවයි. කෙෙ 

අවස්ථොකේ ක ොමිෂන් සභොව ඥ රණය  රන ෙීකී, කෙෙ ඥ රණ සටහන් වෙ පිටපත් 

ෙබොදී ්ය ප්රකීශකේ වැසයන් අතර කබදො ෙහයන උීකඝෝෂණය ට තුඩු දීෙට ඇති 

ප්රවනතොවය නිසො ්වැනි සදු වෙක් වැළක්වෙට,   අභියොච ට අදොළ LARC ඥ රණ 

සටහන් පරීක්ෂො ෂාරීෙට පෙණක් අවස්ථොවක් ෙබො දීෙටයි.  නේ ළ නිෙධොරිතී කෙවිට 

පවසො සටින ෙීකී කෙවැනි ඥ රණය ට ඇයට ් ඟ විය හැෂා බවත් ඊට අනුකුෙව 

 ටයුතු ෂාරීෙට පියවර  න්නො බවත්ය. 
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අභියොචනය අවසන් ෂාරීකෙන් පසුව පැමිණි ම අභියොච  පවසො සටිකේ ඔහු හුදු  

පරීක්ෂණයක් ෙගින් සැහීෙ ට පත් කනොවන බවත් ඔහුට අදොළ සයලු LARC ඥ රණ 

සටහන් වෙ සහති   ළ පිටපත් අවශෙ බවත්ය. 

නිදේශයෝගය: 

2016 අුං  12 දරණ කතොරතුරු දැන ැතීකේ අයිතිවොස ෙ පිලිබඳ පනත යටකත් 

අභියොච ට 'කපොදු  අධි ොරිය  සන්ත කේ, භොරකේ කහෝ පොෙනකේ ඇති 

කතොරතුරුවෙට ප රකේශ වකේ' අයිතිවොස ෙක් ඇත. 

කෙෙ අභියොචනය යේ ආ ොරය  සුවිකශ්ෂීවූ තත්වයක් යටකත් ඇතිව තිකේ. ෙන්ද 

අභියොච  විසන් ඉල්වෙො ඇත්කත් කවනත් ඉඩේ හිමියන්කේ ඉඩේ අත්පත්  ර ැතීෙට 

අදොළ වන්දික වේ සේබන්ද LARC ඥ රණ සටහන් වෙ පිටපත්ය. කෙහිදී මුල්ව පිටපත් ් ක් 

කපොදු  අධි ොරියක් සතුව පැවතුනද  (ෙොර්  සුංවර්ධන අධි ොරිය ) LARC  මිටුකවහි 

සභොපති තවත් කපොදු  අධි රියෂාන් පත්  රන ෙද පී ෙකයෂා (ප්රොකීය ය කල්ව ේ 

 ොර්යොෙය). ප්රොකීය ය කල්ව ේතුමිය (කපොදු  අධි ොරිකයහි නේ ළ නිෙධොරිතී) කෙයට 

් ඟ වන අතර කතොරතුරු තෙ 'සන්ත කේ, භොරකේ කහෝ පොෙනකේ ඇති' බව 

පිළි තී. 

කෙෙ ඉල්වීකෙහි  හරයොත්ෙ   රුණ  වන LARC සහ ්ක් ්ක් ඉඩේ හිමියන් ඇති 

 ර න්න ෙද ගිවිසුේ සෙ ො බෙන  ෙ පැහැදිලි වන්කන් 5 (1) (අ) ව න්තිය යටකත් 

කප ී ලි ත්වයට බෙපෑේ ඇති වන බවයි. ඉහත සඳහන් LARC ඥ රණ සටහන් ෙබො 

දීෙ ෙගින් ්ෙ ලියලියවිලි ෙහයනයො අතර සුංසරණය වකේ අවදොනෙක් ඇති බැවින් 

්ෙගින් ඉඩේ හිමියන්කේ කප ී ලි ත්වයද අනවශෙ/අයුතු කෙස ආ්රෙණයට ෙක් 

විය හැෂාය 

අකනකුත් ආ ොරව කෙකදස බෙන විටි අභියොච  විසන් අකනකුත් ඉඩේ හිමියන් හට 

 රන ෙද වන්දි ක වේහි ප්රෙොණය සේබන්දව සොෙොනෙ රණය වූ කචෝදනො ්ල්වෙ 

ක ොට ඇත. කෙෙ වන්දි ක වේ වෙට ෙහයන මුදල්ව ද අතුළත් වන බැවින්, අභියොච ට 

කෙෙ ඥ රණ  සටහන් පරීක්ෂො ෂාරීෙට ඉඩ ෙබො දිය හැෂාය. 

අභියොච ට කෙෙ ඉල්වලුේ  රන ෙද LARC ඥ රණ සටහන් කභ ති ව පරීක්ෂොවට 

ෙක්ෂාරීෙට අවසර ෙබො කදන කෙසට කපොදු  අධි ොරිකයහි නේ ළ නිෙධොරිනි 

(ප්රොකීය ය කල්ව ේතුමිය, ක ොනොපිනුවෙ) හට කෙයින් නිකයෝ   ර සටිමු. අභියොච ට 

අදොළ කල්වඛන, ෂාසදු  විීයුත් කහෝ දු ර ථන පිටපත් ෙබො  ැතීෙට අවසර කනොෙැති බව 

අවවොද ක ොට, ෙන්ද ්ය කෙෙ නිකයෝ යට පටහැනි ක්රියොවක් ව්රො ොරව සදු  ෂාරීෙ 

වන බැවින්, පරීක්ෂො ෂාරීෙ සදු   ළ හැෂාය. 

අභියොච  කෙෙ ඥ රණය සේබන්දකයන් තෙ අප්රසොදය පළ  ර සටින අතර විශොෙ 

ක ොනු සුංඛෙොවක් ඇති බැවින් පරීක්ෂො ෂාරීෙට අපහසු බවද ෂායො සටියි. ඔහු LARC 

ඥ රණ සටහන් හි පිටපත් ෙබො කදන කෙන් තවදු රටත් ඉල්වෙො සටින අතර, ්ය ෙබො 
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කනොකදන්කන් නේ තීතිෙය වශකයන්  ටයුතු ෂාරීෙට බෙොකපොකරොත්තු වන බව ෂායො 

සටියි. කෙෙ අවස්ථොකේදී වඩොත් උචිත ක්රියොෙොර් ය පිළිබඳව උපකදස් ෙබො ැතීෙට 

අභියොච ට නිදහස ඇත. 

අභියොචනය කෙයින් අවසන්  රන ෙදී. 

***** 


