
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය. 
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ඒ ඩබ් ඩී එම් සවේනානායක එ ප්රාසීය ය සමකම් කායායාය ත්තලමම 
 

RTIC Appeal (ලේඛනගත කාර්යඳටිඳාටිය/ පුද්ගලික ලලයන් විභාග කිරීම)/ 134 /2017 (2017.12.20 
වශ 2018.02.27 දින ඳැලති විධිමත් ලකොමින් වභා රැව්වීලේදී විභාග කිරීලමන් අනතුරුල 2018.02.27 
දින අනුමත කරන ද නිලයෝගය). 
 

2016 අංක 12 දරණ ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනලත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 

ද නිලයෝගය වශ 2017 ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ලකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා 

අභියාචන කාර්යය ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටලත් ඳලත්ලාලගන යනු බන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

 

වභාපති:                                   මහින්ද ගේමේපි  

සකොමින් වභා වමාජික: ලයය්ඨ නීතීඥ  කිාලි පින්ලටෝ යයලර්ධන  

සකොමින් වභා වමාජික: ලයය්ඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පුංචිලශේලා  

සකොමින් වභා වමාජික: ආචාර්ය ලවේවි තිරුචන්ද්රන්  

සකොමින් වභා වමාජික: විනිසුරු ලරෝහිණි ලේගම  

 

අධ්යක්-ජනරාම:  පියතිව්ව රණසිංශ  

 

අභියාචක   -    ඒ ඩබ් ඩී එේ ලවේනානායක  

සනොතිසි තල පායාලය             -  ඩබ් එේ සී ලේ ලන්නිනායක  ප්රාලද්ය ය මශ ලේකේ කාර්යාය 
පුත්තම   
 

සපනීසිටීම   
අභියාචක   - ඒ ඩබ් ඩී එේ ලවේනානායක 
ලඳොදු අධිකාරිය  - ඩබ් ඩබ් චතුරාණි වශකාර අධයේ (වැසුේ) 
 

ලතොරතුරු ඉේලීම ලගොනු කරන ද දිනය 

 
2017.03.15 
 

ලතොරතුරු නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 

 
2017.03.28 (ලතොරතුරු ඉේලීම 

ැබුණු බල දැන්වීම) 

2017.04.03 

2017.04.07  
නේ ක නිෂධාරියා ලලත අභියාචනය ලයොමු කෂ දිනය 
  

2017.04.12 

නේ ක නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 

 
2017.04.20 (ලතොරතුරු ඉේා 
සිටීම පිළිබඳ අභියාචනය ද බල 

දැන්වීම) 

2017.05.03 – 
2017.05.18 
 

ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ ලකොමින් 
වභාල ලලත අභියාචනය ලයොමුකෂ දිනය 

2017.07.04 

 
අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය. 
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අභියාචක 2017.03.15 දිනැති ලතොරතුරු ඉේලීම මගින් පුත්තම ප්රාලද්ය ය ලේකේ ලකොඨාඨාවයට අයත් 

අංක 615B  තේමැන්නාගම ග්රාමලවේලා ලවමට අදාෂල ග්රාමීය ය යටිත ඳශසුකේ වංලර්ධනය වශා 2015 
ලර්ලේදී රයලයන් බා දුන් රුපියේ දවේයක මුදේ ප්රතිඳාදන වේබන්ධ ඳශත ලතොරතුරු ඉේා 
සිටින දී. 
 
1. එකී මුදේ ප්රතිඳාදන ලට අදාෂ අමාතයාං චරලේඛය  
2. මුදේ ලැය කෂ ශැකි ලයාඳිති ශා එේ එේ ලයාඳිති ශනානා ගන්නා රමලදද ඇතුෂත් ලේඛන  
3. වංලර්ධන මුදේ ප්රතිඳාදන ලැය කර ලයාඳිති වැසුේ කිරීම වශ රියාත්මක කිරීම වේබන්ධල දිව්රිේ 
ලේකේ තුමාලේ එලකට විදුලිබ ශා බේති රායය අමාතය පුත්තේ දිව්රිේ ඳාර්ලිලේන්තු මන්රී ගරු 
ඳාලිත රංග බණ්ඩාර මශතාලේ උඳලදව් අඩංගු ලේඛන  
4. ලයාඳිති ශනානාගැනීම ශා රියාත්මක කිරීම වේබන්ධල වංලර්ධන නිධාරීතුමිය ශා ලලනත් අදාෂ 
නිධාරීන්ලේ ප්රධානත්ලලයන් ඳැලැත්ව සියලුම ග්රාමීය ය කමිටු රැව්වීේල රැව්වීේ ලාර්තා වශ ඳැමිමේලේ 
ලේඛන  
5. ග්රාමීය ය කමිටු නමින් ශනාන්ලන ඒකකයට අයත් ලන වාමාකයකයින් කවුරුන් විය යුතු යැයි දැේලලන 
නිර්ණායකයන් ඇතුෂත් විව්තර ලේඛණය  
6. රුපියේ දව ේයක ලයාඳිතියට අනුල ලැය ඇව්තලේන්තුල ශා වැසුේ වටශන් (drawing)  
7. 2015 ජුලි 15 ලැනි දින ඳටන් ලදවැේබර් 31 දින දේලා කාය තුෂ ලයාඳිතිලේ ගිවිසුමට අදාෂ 
ලකොන්ත්රාත්කරු විසින් ලරින් ලර ඉදිරිඳත් කර ලිපි ලේඛන 
 
ලතොරතුරු නිධාරියා 2017.04.03 දිනැතිල පිළිතුරු වඳයමින් ඳලවා සිටිලේ ලතොරතුරු වැඳයීමට තීරණය 

කර ඇති බලත්  අදාෂ මුදේ ලගලා ලතොරතුරු බා ගන්නා ලවත්ය. ඒ අනුල 2017.04.07 දිනැතිල ලඳොදු 

අධිකාරිය ලතොරතුරු වඳයා ඇත. ලමම ප්රතිචාරලයන් අතිප්තියට ඳත් අභියාචක 2017.04.12 දිනැතිල 
නේකෂ නිධරයා ලලත අභියාචනයේ ලයොමු කරන දී. අභියාචක තමා ලලත බාදී ඇති ලතොරතුරු 
අවේපුර්ණ ලතොරතුරු ලන්ලන් ලකලවේද යන්නත් අභියාචනලේ වශන් කර සිටින දී. නේකෂ නිධරයා 

2017.05.03 දිනැතිල ප්රතිචාර දේලමින් ඳලවා සිටිලේ ඉේා ඇති ලතොරතුරු අතුරින් අතයාලය යැයි 
ශැලෙන චරලේඛ ශා රැව්වීේ ලාර්තා ඉදිරිඳත් කෂ අතර වාලදය ලතොරතුරු ලශෝ ලතොරතුරු විකිති 
කිරීමේ සිදු ලනොවී ඇති බලත් ඉේලීලමහි ඇතුෂත් ලතොරතුරු බා දීම වශා කාර්යාය ලලත ඳැමිලණන 

ලවත් ය. 2017.05.18 දිනැති ලිපිය මාර්ගලයන් අයිතම අංක 4 වේබන්ධලයන් ලඳොදු අධිකාරිය 

තලදුරටත් ඳලවා සිටිලේ, ග්රාම වංලර්ධන වමිතිය මගින් ඳැලැත්ව රැව්වීේ ලාර්තාල පිටඳත් ඇති බලත් 
ලයාඳිතිය ඉටු කිරීමට අදාෂල ප්රයා දායකත්ලය වඳයා ගැනීමට ගැටුකකාරිවු අලව්ාාලදී රැව්වීේ කැලා 
වාමාකයකයින් දැනුලත් කිරීම සිදු කෂ අතර එයට අදාෂ රැව්වීේ ලාර්තා ඉදිරිඳත් කර ඇති බලයි. ලමම 

තීරණලයන්ද අභියාචක වැහීමකට ඳත් ලනොව ලශයින් 2017.07.04 දිනැතිල අභියාචක ලකොමින් වභාල 
ලලත අභියාචනයේ ලයොමු කරන දී. 
 

අභියාචනය වකා බන අලව්ථාසේදී උීගමවූ කාරණා: 
 

අභියාචක ලකොමින් වභාලට ලයොමු කරන ද අභියාචනලයහි වශ ඉන්ඳසුල ලයොමු කරන ද ලිඛිය 

කරුණු කියාඳෑේ ල නැලත නැලතත් වශන් කර සිටින්ලන් තම ඉේා සිටින ලතොරතුරු, ග්රාමීය ය 
කමිටුලද ලාර්තා පිටඳත් වශ ඳැමිමේලේ ලේඛනලේ පිටඳතේ බලත් දැනට බාදී ඇති ග්රාම වංලර්ධන 
වමිතිලයහි ලාර්තා ලනොලන බලත්ය. ලකොමින් වභාලද ලනොතීසි ලට ප්රතිචාර දේලමින් ලඳොදු අධිකාරිය 
2018.02.25 දිනැති ලිපිය මගින් අභියාචකලේ ලතොරතුරු ඉේලීම වේබන්ධලයන් ගත පියලර වශන් කර 
ඇත. තලද ග්රාමීය ය කමිටු ලාර්තා වේබන්ධලයන් ලඳොදු අධිකාරිය ඳලවා සිටිලේ ලයෝයනා බාගැනීම ග්රාමීය ය 
කමිටුලලන් සිදු වුලද රියාත්මක කිරීම සිදුවුලේ ග්රාම වංලර්ධන වමිතිය මගින් බලත්ය. ඒ අනුල 
අභියාචනය අලවා්ාලදදීද ලඳොදු අධිකාරිය ඳලවා සිටිලේ ශැකි අයුරින් ලතොරතුරු බා දී ඇති බලය.   
 

නිසයෝගය: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය. 
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ලඳොදු අධිකාරිලයහි ප්රතිචාර මගින් ඳැශැදිලි ලන්ලන් ඳනලත් 3 ලගන්තිය ප්රකාරල තම වන්තකලේ, 

භාරලේ ලශෝ ඳානලේ ඇති සියුක ලතොරතුරු අභියාචක ලලත බා දීමට පියලර ලගන ඇති බලයි. 
අභියාචක තම 2017.03.15 දිනැති ලතොරතුරු ඉේලීමට අදාෂල බා දී ඇති ලතොරතුරු වාලදය ලශෝ 
ලනොමග යලන ලතොරතුරු බලට තලදුරටත් වැකයේ ඳලතින්ලන් නේ ලඳොදු අධිකාරිය ලලත ලගොව් අදාෂ 
ලගොනු ඳරීේා කර බා ග්රාමීය ය කමිටුලට අදාෂ ලාර්තා ඇතුුක ලතොරතුරු ඉේලීමට අදාෂ ලේඛන 
ඳලතින්ලන් නේ එම ලියවිලි බා දීමට පියලර ගන්නා ලවද ලඳොදු  අධිකාරියට නිලයෝග කර සිටිමු. 
අභියාචනය ලමලවේ අලවන් කරනු ැලබ්. 
 

ලකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය, ගැවඨා අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකාරල ලමම නිලයෝගය ලදඳාර්ලය ලලත වන්නිලදදනය කිරීමට නිලයෝග කර සිටිමු. 
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