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සමන් කොරියවසේ එ. ප්රොතේශීය තේකේ කොර්යොලය, තගෝනොපීනුවල 

 

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය)/ 1124 / 2019 (2019.06.25 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.  

 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වේගම  

 

අභියොචක   -     සමන් කොරියවසේ  

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    නේ කළ නිලධොරී, ප්රොතේශීය තේකේ කොර්යොලය, තගෝනොපීනුවල 

 

තපනීසිටීම   

තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය යටතත් අභියොචනය විභොග කරන ලදි. 

 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.10.15 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.10.30 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.11.13 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.11.21 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.01.24 

 

අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.10.15 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉේලො 

සිටින ලදි. 

 

1. ගොේල දිසො අධිකරණතේ නඩු අංක 640 යටතත් තගොනුකර ඇති පැමිණිේතලි 'අ' 

උපතේඛකනතේ දැක්තවන මූ.පි.ගො 3857 දරණ සැලැසවතේ අංක 73 දරණ ඉඩතේ පිිටි 

තගොඩනැගිලිවල සංවර්ධන අයිතිය තගවිය යුත්තත් කොටද යන්න තීරණය කර තදන තලස 

අධිකරණතයන් ඉේලො තනොසිටීමට තහවතුව. 
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2. ගොේල දිසො අධිකරණතේ නඩු අංක 640 යටතත් තගොනුකර ඇති පැමිණිේතලි නඩුවට 

අදොළව  ැන්පත් කර ඇති රු. 1,536,000.00 ක මුදලට තගොඩනැගිලිවල වෙවසවථොපි  

වටිනොකම වන රු. 468,600.00 ඇතුළත් කිරීමට තහවතුව. 

3. ගොේල දිසො අධිකරණතේ නඩු අංක 640 යටතත් තගොනුකර ඇති පැමිණිේලට අදොළව, 

තගොනුකර තනොමැති, 460 වැනි අධිකොරිය වන ඉඩේ අත්කර ගැනීතේ පනතත් 9(6) වගන්තියට 

අනුව ලබො ගැනීමට ිමිකමක් අති, 2014.08.11 දින පැවති 9 වගන්තිය යටතත් වූ 

පරීක්ෂණතේදී මො විසින් ලබොදුන් ප්රකොශතේ සහතික කළ පිටප . 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.10.30 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් දන්වො සිටිතේ,  

01. තමම ඉඩේ තකොටසට අදොළව සියලුම ිමිකේ තීරණය කිරීම සඳහො ඉඩේ අත්කර ගැනීතේ පන  

ප්රකොරව LA-640 නඩු අංකය යටතත් ගොේල දිසො අධිකරණයට තයොමුකර ඇති අ ර එි සංවර්ධන 

අයිතිය යනුතවන් විතශවෂතයන් සඳහන් කිරීතේ අවශෙ ොවක් තනොමැ . 

02. තමම ඉඩේ තකොටසට අදොළව සියලු ිමිකේ තීරණය කිරීම අධිකරණය විසින් සිදුකරන බැවින් 

වන්දි ඉේීේවල සමසව ය අධිකරණතේ  ැන්පත් කර ඇ . 

03. ත ොරතුරු ඉේීමට අනුව 2014.08.11 වන දින පැවති 9 වන වගන්ති ිමිකේ පරීක්ෂණතේදී ඔබ 

කළ ප්රකොශතේ සහතික කළ පිටප ක් ඇමිණුේ 01 තලස ඉදිරිපත් කරන බවත්ය. 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.11.13 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට 

අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. 2018.11.19 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො ඊට ප්රතිචොර දැක්වූවද එයින්ද 

අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2019.01.22 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන 

ලදී.     

 
අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේ දී උේග  වූ කොරණො:  
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.06.14 දිනැතිව අභියොචක තව  පිටප ක්ද සි ව තකොමිෂන් සභොවට 
ලිඛි  කරුණු දැක්ීමක් තගොනුකර ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

එි සඳහන් වන්තන් අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉේීතමි කරුණු අංක 03 හැර තසසු කිසිඳු කරුණක් 
ත ොරතුරු පනතත් 27(3)(1)(අ),(ආ),(ඇ),(ඈ) ි සඳහන් ත ොරතුරු ලබොගැනීම සඳහො වන ඉේීමක් 
තනොවූවත් 2018.10.30 දිනැති ලිපිතයන් ත ොරතුරු නිලධොරී විසින් ත ොරතුරු ඉේීතමි අංක 01 හො 
02 ි විමසො ඇති ගැටළු සඳහො පිළිතුරු ලබො දී ඇ . ඊට අම රව අභියොචකතේ 2018.10.15 දිනැති 
ත ොරතුරු ඉේීතමි අංක 03 යටතත් විමසො තිබූ කරුණට අදොළ පිටප ක් 2018.10.30 දිනැති ලිපිය 
සමඟ ලබො දී ඇ . 

තකතසව තව ත් අභියොචක විසින් 2018.10.15 දිනැති සිය ත ොරතුරු ඉේීතමි අංක 01 හො 02 යන 

කරුණු සේබන්ධතයන් "සේූර්ණ තනොවූ, තනොමග යවන සුළු තහෝ සොවදෙ ත ොරතුරු ප්රදොනය කිරීම" 
යටතත් 2018.11.13 දිනැතිව අභියොචනයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අ ර එම අභියොචනය සඳහො නේකළ 
නිලධොරී තීරණය 2018.11.19 දිනැති ලිපිතයන් දන්වො යවො ඇ . 

එම තීරණය මඟින් දන්වො ඇති පරිදි අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉේීතමි 01 යටතත් දක්වො ඇති 
කරුණ සේබන්ධතයන් ඉඩේ අත්පත් කර ගැනීතේ පන  අනුව පැහැදිලි පිළිතුරක් ත ොරතුරු නිලධොරී 
විසින් ලබො දී ඇ . ඒ අනුව අදොළ නඩුව තගොනුකර ඇත්තත් පන  ප්රකොරව නීතිපතිතේ උපතදසව අනුව 
බැවින් ඒ පිළිබඳ ගැටලුවක් පවතී නේ අදොළ කරුණු ගරු අධිකරණයට තහෝ නීතිපති තව  ඉදිරිපත් 
කර පිළිතුරක් ලබොග  යුතු බව දන්වො ඇ . 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

3 
 

 වදුරටත් 2018.11.13 දිනැති මොතේ තීරණතයි දැක්තවන පරිදි ත ොරතුරු ඉේීතමි අංක 02 ි 
දක්වො ඇති ිමිකේ තීරණය තනොකරන ලද ඉඩේ තකොටසක් සඳහො ිමිකේ තීරණය කිරීමට 
අධිකරණයට තයොමුකර ඇති අවසවථොවක සමසව  වෙවසවථොපි  වන්දි මුදල අධිකරණතේ  ැන්පත් 
කළයුතු අ ර ඒ පිළිබඳව ගැටලුවක් තිතේ නේ ගරු අධිකරණය විමසො නිරවුේ කරග  හැකි බව 
දන්වො ඇ . 

තකතසවතව ත්, තේ සේබන්ධව ගොේල දිසො අධිකරණතේ L 640 යටතත් නඩුවක් තගොනුකර ඇති 
බැවින්, අධිකරණතේ විභොගවන නඩුවක් සේබන්ධතයන් ත ොරතුරු ලබොදීම පිළිබඳ ත ොරතුරු පනතත් 
දක්වො ඇති "අධිකරණතේ අධිකොරී බලය හො අපක්ෂපොතී බව පවත්වො තගන යොමට අගතියක් සිදුවන 
අවසවථොවකදී" යන 5(1)(2)(ඒ ) උප වගන්තිතේ යටතත් ත ොරතුරුවලට ප්රතේශීම ප්රතික්තෂවප කළ 

හැකි නමුත් 2018.10.15 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීමට 2018.10.30 ත ොරතුරු නිලධොරියොද, 2018.11.13 
දිනැති අභියොචනයට 2018.11.19 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොද පිළිතුරු ලබොදිය හැකි මට්ටතමන් 
ත ොරතුරු ලබො දී ඇති අ ර එමඟින් කිසිඳු තලසකින් සේූර්ණ තනොවූ තනොමඟ යවන තහෝ සොවදෙ 
ත ොරතුරු ප්රදොනය කිරීමක් කර තනොමැති බව පැහැදිලි විය. 

නිතයෝගය: 

තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.06.14 දිනැතිව අභියොචක තව  පිටප ක්ද සි ව තගොනුකර ඇති 
සවිසව ර ලිඛි  කරුණු දැක්ීම සේබන්ධව අභියොචකතේ නිරරික්ෂණ තමම නිතයෝගය ලැබී මොසයක් 
තුළ තපොදු අධිකොරියට හො තකොමිෂන් සභොවට දැන්ීමට නිතයෝග කර සිටී. 
 
****** 
 

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය)/ 1124 / 2019 (2019.08.27 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.  

 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වේගම  

 

අභියොචක   -     සමන් කොරියවසේ  

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    නේ කළ නිලධොරී, ප්රොතේශීය තේකේ කොර්යොලය, තගෝනොපීනුවල 

 

තපනීසිටීම   

තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය යටතත් අභියොචනය විභොග කරන ලදි. 
 
 
අභියොචනය සලකො බලන අවසවථොතේ දී උේග  වූ කොරණො: 
 
2019.06.25 දිනැති තකොමිෂන් සභො නිතයෝගය ප්රකොරව අභියොචක විසින් තපොදු අධිකොරිතේ කරුණු 
දැක්ීේ සේබන්ධව අභියොචකතේ නිරීක්ෂණ තකොමිෂන් සභොේ තව  තයොමුකර තනොමැති බව 
තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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නිතයෝගය: 
 
ඒ අනුව 2019.06.25 දිනැති තකොමිෂන් සභො නිතයෝගය ප්රකොරව අභියොචක විසින් සිය නිරීක්ෂණ 
මොසයක කොලයක් ඇතුළ  තකොමිෂන් සභොවට තගොනු කිරීමට අතපොතහොසත් ීම ම  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.  

***** 

 


