
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
 

ලවන්ත ආරියසිංශ එ. රාජ්ය ැවල විංවථාාල 
 
RTIC Appeal (ලේඛිගත කාර්යුටිුාටිය) 35/2018 (2018.04.18 දිි ුවලති විධිමත් ලකොමින් 

වභා රැවථවීම්හිදී විභාග කිරීලමන් අිතුරුල අනුමත කරි ැ නිලයෝගය) 

 

2016 අිංක 12 ැරණ ලතොරතුරු ැවිගවනීලම් අයිතිලාසකම පිළිබී ුිලත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල 

කරි ැ නිලයෝගය වශ 2017 ලතොරතුරු ැවිගවනීලම් අයිතිලාසකම  පිළිබී ලකොමින් වභා රීතින්හි 

(ගාවථතු වශ අභියාචි කාර්යුටිුාටිය), රීති අිංක 28 යටලත් ුලතලාලගි යනු බි කාර්ය ුටිුාටිය. 

 

වභාුති     -  මහින්ද ගේමේපි  

ලකොමින් වභා වාමාජික - තයෙ න නීඥ එ ්ව . . . ංචිහේතශාලා  

ලකොමින් වභා වාමාජික -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  

 

අෑයක්-ජ්ිරාේ  - පියතිව ව රණසිචිශ 
 

අභියාචක   - ලවන්  ආරියසිචිශ 

ලිොතීසත් ුාර්ලය  - ්ේ. . . ්ව . නලරත්න නේකෂ නිධාරී රායෙ දැල වචිව ාාල 
 

ලතොරතුරු ඉේලීම ලගොනු කරි ැ දිිය: 2017.10.06, 2017.10.09 

ලතොරතුරු නිෑාරියා තීරණය බා දුන් දිිය:   ප්රතිචාරය්  තනොමැ  

ිම්කෂ නිෑාරියා ලලත අභියාචිය ලයොමු කෂ දිිය: 30.10.2017, 02.11.2017 

ිම්කෂ නිෑාරියා තීරණය බා දුන් දිිය:  ප්රතිචාරය්  තනොමැ  

RTIC ලකොමින් වභාල ලලත අභියාචිය ලයොමු කෂ දිිය:  18.11.2017 

 
  

අභියාචියට ුසුබිම්වූ කරුණු: 

 
අභියාචක 06.10.2017 දිිවති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු විමවා ඇ . 
 
උඳාලි මචිගනරච්හේ මශ ා තඳොදු අධිකාරියට අයත් ලාශනය්  ංද්ගලික ගමන්  වශා රැතගන තගොව  ්ය 
අනතුරකට භායනය කර ඇ .  ඒ වේබන්ධල ්ම මශ ාට විරුද්ධල  
1. තචෝදනා ඳත්රය්  නිකුත් කර ඇත්නේ ඉ වේබන්දල නිදශවට කරුණු ඉදිරිඳත් කර ඇත්නේ ්හි ව ෙ 

පිටඳ ් ද, 
2. ඒ වශා නිදශවට කරුණු ඉදිරිඳත් කර ඇත්නේ ්හි ව ෙ පිටඳ ් ද  
3. ඒ වේබන්ධ විධිමත් විනය ඳරී් ණය්  සිදුකර ඇත්නේ ඳරී් ණ නිධාරීතුමාතේ ලාර් ාතේ ව ෙ 

පිටඳ ් ද, 
4. ඒ අනුල විනය බධරයාතේ විනය නිතයෝගතේ ව ෙ පිටඳ ් ද  
5. තචෝදනා ඉදිරිඳත් කර නැත්නේ ඊට තශාතුව කරුණු අනාලරණය ලන තල්ඛනල ව ෙ පිටඳ ් ද 
6. ශානියට ඳත් ලාශනය අලුත්ලැඩියා වශා වචිව ාාල ලැය කර ඇති මුද රු 102416 ්  ලන අ ර 

ර් ණ ලන්දි තව ැබී ඇත්තත් රු 7340 ක මුද්  ලන බැවින් ඒ අනුල  ල දුරටත් වචිව ාාලට 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
 

සිදුවී ඇති අාභය රු 93076 කි. තමම අාභය ්කී නිධාරි මශ ාතගන් අයකර තශෝ තගලා ඇත්නේ 
ඒ බලට  ශවුරු කරන තල්ඛන ල පිටඳ ්  තශෝ වශතිකයන්ද  

7. උඳාලි මචිගනආරච්හේ මශ ාතේ ලයව අවුරුදු 55 වේංර්ණ වීතමන් ඳසු  ලදුරටත් ඔහුතේ තවාලය දීර්ඝ 
කරන ද සියළුම තවාලා දිගු ලට අදාෂ ව ෙ පිටඳත්  

8. විගනකාධිඳති තුමාතේ NUT/දැල /ලා/අනතුරු/3/8m 1998.04.09 දිනැති විගණන විමසුම වේබන්දල 
රායෙ දැල වචිව ාා වභාඳති තුමා විසින් විගනකාධිඳතිතුමා තල  යලා තිබු ලාර් ාතේ ව ෙ පිටඳ ්  
 

අභියාචක 09.10.2017 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු විමවා ඇ .  
 

1. රායෙ දැල වචිව ාාතේ වාමනෙධිකරී තුමා විසින් 'දැල වචිව ාාල තගන්ව තකේඳව  ල ගුල්තෝ " 
මැතයන් 95.10.01 ලන දින ඳව දිනමිණ ංලත්ඳතත් ප්රලතත්තිය මැතයන් "රායෙ දැල වචිව ාාතේ 
වාමනෙධිකරී තුමා විසින් කතිකකර්ම ඉමේ ශා ලන වේඳත් අමා ෙචිතේ අතිතර්ක තල්කේලරුන් 
තදතදනාටද වභාඳතිතුමා වශ අධේ  ම්ඩම වාමාිකකයන්ටද විගනකධිඳතිතුමා වශ අභෙන් ර 

විගණක තල ටද පිටඳ ්  වහි ල තඳරකී අමා ෙචිතේ තල්කේ තුමා තල  යලන ද අචික 5 /ඒඩී 
/07 ශා 1995.10.02 දිනැති ලිපිතයන් ව ෙ පිටඳ ් ද  

2. ්ම ලිපිතේ වශන් ඳව  කියුබ් 110්  මිට ගැනීම වේබන්දල වචිව ාා වභාඳතිතුමා තල  ඉදිරිඳත් කෂ 
ලිපිතේ ව ෙ පිටඳ ් ද  

3. ්ම ලිපිතේම රු 1 754 600 ලටිනාකමකින් යුත් සිල්ඳර 4000 කට ආවන්න ප්රමාණය්  තඳොත් ලලින් 

කඳා ශැරීම වේබන්ද මු 104 යටතත් ඳත්කෂ කමිටු ලාර් ාතේ පිටඳ ් ද  
4. ්ම ලිපිතේම ප්රමිඥ න්ට අනුකුල් තනොව විදුලි කණු මිට තගන ඒලා දිරාඳත් ලන  ත්ත්ලයකට 

ඳත්කිරීම වේබන්ද මු තර් 104 යටතත් ඳත්කෂ ඳරී් ණ කමිටු ලර්ත්තේ ව ෙ පිටඳ ් ද  
5. ්ම ලිපිතේම වන්ධාන වචිව ා විධයක 2 තරාණියේතේ නිධාරිතයකු ව තමඅ නිධාරියාතේ නම වශ 

තද්ඳාන අයිතිලාසිකේ අහිමි නිධාරිතය්  ව ඉ මශ ා තද්ඳාන වේබන්ද  ඇති ලතත්ඥ ය 
වමිතිය ශා ්හි ඔහු දරන  නතුර කුම් ද යන්න  

6. ්ම ලිපිතේ වශන් වචිව ාාලට සිදුවී ඇති රු 5592529.17 මුෙ අාභය ඊට ලගකිලයුතු ්ම නිධාරී 
මශ ාතගන් අයකරතගන ඇත්ද යන්නත් ්තවා යක ඇත්නේ ඒ බලට  ශවුරු තලන ත ොරතුරු 
තල්ඛනතේ ව ෙ පිටඳ ් ද  

7. ්ලැනි වි මාචරයකට වශ වචිව ාාලට ්තවා විා මුෙ අාභය්  කර ඇති ඊ මශ ාට අවුරුදු 55 
ඉ් මලා තවාේ දීර්ග බා දී ඇත්නේ ඒ ්ක ්ක සියලුම තවාලා දීර්ග බා දීම අනුමැ  ක ලිපිල 
ව ෙ පිටඳත් 

 

ත ොරතුරු නිධාරියා ඳන  ප්රකාරල නියමි  කාය තුෂ, පිළිතුරු වැඳයීමට අතඳොතශොවත් ව බැවින් 
අභියාචක 10.2017.10.30 වශ 2017.11.02 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා තල  අභියාචනය්  තයොමු කරන 
දී. නේකෂ නිධාරයාද ඳන  ප්රකාරල නියමි  කාය තුෂ ප්රතිචාර දැ් වීමට අතඳොතශොවත් ව බැවින් 

අභියාචක 2017.11.18 දිනැතිල තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය්  තයොමු කරන දී.    
 
අභියාචිය වකා බි අලවථාාලේදී උද්ගතවූ කාරණා: 
 
අභියාචක ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු ලවර විව වකට ලැම ඳැරණියේ බැවින් අදාෂ අචි ලලින් ත ොරතුරු තවොයා 
ගැනීමට ශැකියාල්  තනොමැති බල තඳොදු අධිකාරිය 2018.03.07 දිනැති ලිපිය මගින් තකොමින් වභාල  

දැනුලත් කර ඇ . තමය අභියාචක ශටද, 2017.12.21 දිනැති අචික STC/5/c/ ත ොරතුරු-1 ලිපිතයන්, 
දන්ලා ඇ . 
 
නිලයෝගය: 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
 

2016 අචික 12 දරණ ත ොර රු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳන ත හි 7 (3) (අ) ලගන්තිය මගින් 

වශන් ලන්තන්  'තේ ඳන  ක රියාත්මකවීතේ දිනතේ දී ්ලකටත් ඳලතින ලාර් ා වේබන්ධතයන් ලන විට, 

තේ ඳන  ක රියාත්මක වීතේ දින සිට අවුරුදු දශයකට තනොඅඩු කාමාමාල්  වශා;... ආර් ා කරනු 

ැබිය යුතු ය.' ඒ අනුල, ඳන  ප්රකාරල තඳොදු අධිකාරිහි ලගකීම ලන්තන්, ඳලතින ලාර් ා අවුරුදු දශයක 
කාමාමාල්  වශා ආර් ා කිරීමයි.   
්නමුත් තමම අලව ාාතේදී ඳැශැදිලි ලන්තන් අභියාචක ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු, ඉ ා ඳැරණියේ, ්නේ අවුරුදු 

20්  ඳමණ ඳැරණියේ, ලියවිලි බලය. තමම ලියවිලි දිරාඳත් වීම තශාතුතලන් තශෝ අව  ානග වීම තශාතුතලන් 
තඳොදු අධිකාරිය වන් කතේ තනොමැති බලයි. ්නේ තඳොදු අධිකාරිය වතුල තනොඳලතින බලයි.  
ඒ අනුල තමම අලව ාාතේදී නේකෂ නිධාරියාතේ ඥ රණය ව ථිර කරනු ැතබ්.  
අභියාචනය තමයින් අලවන් කරනු ැතබ්.  

තකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අචික 27 (ගාව තු ශා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය, ගැවට් අචික 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකාරල තමම නිතයෝගය තදඳාර්ලය තල  වන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 

 
***** 
 


