
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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රා.හශේ.මු.නි. රාජකරුණා  එ. ලයඹ ඳෂාත් රාජය හවේලා හක ිෂ්  වාාල  

RTIC Appeal (හඳෞද්ගලික විාාග කිරීම) 157/2018 (2018.04.24 දින ඳැලති හක ිෂ්  වාා රැව්වීහේදී 

විාාග කිරීහම්  අනතුරුල අනුමත කරන ද නිහයෝගය)  
 
2016 අංක 12 දරණ හත රතුරු දැනගැනීහේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනහත් 32(1) ලග් තිය ප්රකාරල 

කරන ද නිහයෝගය වශ 2017 හත රතුරු දැනගැනීහේ අයිතිලාසිකම  පිළිබ හක ිෂ්  වාා රීති් හි 

(ගාව්තු වශ අභියාචන කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටහත් ඳලතලාහගන යනු බන කාර්ය ඳටිඳාටිය. 
 
වාාඳති     -  මහින්ද ගේමේපි  
හක ිෂ්  වාා වාමාජික - තයෙ න නීඥ ක ෂාා ප පින්තට  යයලධනධන  
හක ිෂ්  වාා වාමාජික - තයෙ න නීඥ ක ්ව . . . ංචිහේතශාලා  
හක ිෂ්  වාා වාමාජික - ආචාධනය තවල්වි තිරුචන්ද්ර 
හක ිෂ්  වාා වාමාජික - විනිසුරු තර හිනී ලල්ගම 
 

 

අධයක්-ජනරාල්  - පියතිව ව රණසිචිශ 
 
අභියාචක   - රා.තශා.මු.නි. රායකරුණා   

හන තීසිත් ඳාර්ලය  - තල්කේ, ලයඹ ඳෂාත් රායෙ තවාලා තකොමින් වභාල 

හඳනීසිටීම 

අභියාචක   - රා.තශා.මු.නි. රායකරුණා මශ ා 

තඳොදු අධිකාරිය   -  තේ.ඒ.්ව .වමර. ල මිය, වශාකාර තල්කේ   

   ්ච්.්ේ.ඩී.තේ.තශාරත් මශ ා, කෂමනාකරණ වශකාරක   

  
හත රතුරු ඉල්ලීම හග නු කරන ද දිනය: 2017.08.30 

හත රතුරු නිධාරියා තීරණය බා දු්  දිනය:   ප්රතිචාරයේ තනොමැ  

නේකෂ නිධාරියා හලත අභියාචනය හය මු කෂ දිනය: 2017.10.16 

නේකෂ නිධාරියා තීරණය බා දු්  දිනය:  ප්රතිචාරයේ තනොමැ   

RTIC හක ිෂ්  වාාල හලත අභියාචනය හය මු කෂ දිනය:  2018.01.17 

 
අභියාචනයට ඳසුබිේවූ කරුණු: 

අභියාචක 2017.08.30 දිනැති ත ොරතුරු ඉල් පම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු විමවා ඇ . 

අදාෂ සුදුසුකේ තිබුණද අභියාචක 2001 සිට 2016 දකලා කාය තු ලයඹ වත්ත්ල නි ඳාදන ශා 

තවෞඛ්ෙ තදඳාධන තේන්තුත , ශ්රී චිකා  ාේණ තවාලත ,1 ලන ඳන්තිත , වත්ත්ල වචිලධනධන 

උඳතේකලරුන්තේ විතා තරාණියටයට උවව  තනොෂාම ම වේබන්ධ ඳශ  කරු ඉ ඉල්ා සින න දී.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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1. කෘෂිකධනම උඳතේකලරුද ශ්රී චිකා  ාේණ තවාලයටම අයත් වුලද, ඔවුන් වශා අධි තරාණියටයට 

උවව  වීේ බා දීතේදී තගොවිඳ තවාලා කාය, දු කර තවාලා කාය, තයෙ න ත  අනුපිළිතලද 

වකා කු ඉ බාදී ඇති අ ර ්හිම වාමාන් ර තවාලාලේව වත්ත්ල වචිලධනධන උඳතේකලරු 

වශා ්ම කරුනු අදාෂ කර තනොගත්තත් මන්ද? 

2.  2001 ලවතධන අභියාචකතේ ලැටුප් ලධනධකය ඳෂාත් අධෙේ විසින් විේභනය කර ඇත්තත් 

හුතදේ තඳෞේගලිකල ඳලිගැනීමට වුලත් ්ලකට අදාෂ චක්රතල්ඛ්ය අනුල පඳ. ර. තවා. තකො / ංලි/ 

8/2000 ශා 2000.10.04 දිනැති ලිපිය අනුල) ්බඳු දඩුලමේ දීමට ඳෂාත් අධෙේලරයාට 

ප්රතිඳාදන තනොතිියයදීත් ටට ලවර 06 කට ඳසුල 2007.02.13 දිනැතිල ඳෂාත් රායෙ තවාලා 

තකොමිවතේ තල්කේ ්ම විේභනය අනුම  කරමින් දන්ලා ඇත්තත් කලර නේව රායෙ තවාලා 

ප්රතිඳාදන ම දැයි දන්ලන්තන් නේ මැනවි. අදාෂ චක්රතල්ඛ්ණයේ ඇත්නේ ්හි පිටඳ ේ. ්තවා 

කර ඇත්තත් යමකුතේ නිධනතේයේ/ නිතය ගයේ අනුල නේ ්හි පිටඳ ේ. 

3. වේමුඛ් ඳම ේණයට වශභාගී වීතේදී ඒ වශා කු ඉ බාදී ඇත්නේ මියගිය යට ්ම උවව  වීේ 

බාදීතේදී ඒ වශා කු ඉ බාදී ඇත්තත් තකතවාද? ටට අදාෂ චක්රතල්ඛ්ණයේ ඇත්නේ ්හි 

පිටඳ ේ 

4. 2011, 2015, 2016 යන ලවරල අයදුේඳත් කැලා වේමුඛ් ඳම ේණ ඳලත්ලා ඳත්වීේ බාදුන් 

අය කවුද? ඔවුන් වශා කු ඉ බා දුන් ආකාරය තලන තලනම ශා ඔවුන්ට කු ඉ ැබුතන් කලර 

කරු ඉ වශා, කලර ප්රමාණ ලලින්ද, යන්නද ්ම අලව ථා 3 දීම අභියාචක ශට කු ඉ බාදී 

ඇත්තත් තකතවාද? කලර කරු ඉ ලටද? වේමුඛ් ඳම ේනතයදී කු ඉ බා දුන් ආකාරය 

දැේතලන තල්ඛ්න ල පිටඳ ේ  

5. උේ  දැේතලන උවව වීේ බා දුන් අය වශා උවව  නිධාම න් ශා තලනත් අය විසින් කර ඇති 

බඳෑේ නිධනතේ ශා නිතය ග ඇත්නේ ඒලාත  පිටඳත්. වෑම අයදුේඳ කම අලවානයට උවව  

නිධාම න් තදතදතනකුතේ නිධනතේ වශන් ත . ්හි පිටඳත්. 

6. 2001 ශා 2011 අ ර කාත  වත්ත්ල වචිලධනධන උඳතේකලරුන් වශා අධි තරාණියටත  උවව වීේ 

බාදී ඇත්ද? ්තවා නේ ඒ කවුද? ඔවුන් වශා ද නිධනතේ තශ  නිතය ග ල පිටඳත්  

7. අභියාචක 2011, 2015 2016 යන ලධනල අධි තරාණියටයට උවව වීේ වශා අයදුේඳත් ඉදිරිඳත් කර 

වේමුඛ්  ඳම ේනයට වශභාගී වී ඇති අ ර උවව  නිධාම න්තේ නිධනතේ වහි  ්ම අයදුේඳත්හි 

පිටඳත්  

8. 2001 ලවතධන අදාෂ උවව වීේ බාදී ඇති අ ර නිකලැරන ය වත්ත්ල තගොවිඳතල් තවාලය කරමින් 

සින යදී ලැටුප් මුදා ලචිචාලකට තච දනා ැබූ නිධාරිනියකතේ පඩබ්.ඒ ටී. යානෂා වීරසුරිය) 

තඳෞේගලික ලිපි තගොනුලෂාන් ටට අදාෂ ලිපි ඉලත් කර ලචිචනික තව ඇයට ්ම ඳත්වීම බාදී 

ඇති බල දන්තන් ද? ලයඹ ඳෂාත් රායෙ තවාලයට ඳත්ල ආ දින සිට කාධනයා තවාලත  ඳමණේ 

නිර ල සින න වත්ත්ල වචිලධනධන උඳතේකලරියක තව කෘඥ ම සිචිචන කටයුතු ල තනොතයදුන 

අදාෂ ංහු ඉලද බා නැති ඇයට ඒ වශා ව සුදුසුකේ තමොනලාද? ඒ වශා ලන නිධනතේ බා දී 

ඇත්තත් කවුරුන් විසින්ද? අදාෂ පිටඳත් 

 

ත ොරතුරු නිධාරියාතගන් ප්රතිචාරයේ තනොමැති තශාතුතලන් අභියාචක 2017.10.16 දිනැතිල නේකෂ 

නිධාරියා තල  අභියාචනයේ තයොමුකර ඇ . නේකෂ නිධාරියාතගන්ද ප්රතිචාරයේ තනොමැති 

තශාතුතලන්අභියාචක 2018.01.17 දිනැතිල තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොමුකර ඇ .  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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අභියාචනය විාාග කිරීහේ අලව්ථාහේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

නේ කෂ නිධාරියා අභියාචනා විභාග ලාරය අ රතුරදී තකොමින් වභාලට බාදුන් 2018.04.19 දිනැති 

ලිපිතයන් අභියාචකතේ ත ොරතුරු ඉල් පමට අදාෂල වවිව  රාත්මක ප්රතිචාරයේ බා දී ඇ . 

ඒඅනුල, තඳොදු අධිකාරිත  ලිඛි  ප්රතිචාරය තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී අභියාචක තල ද බා දුන් දී.  

 

නිහයෝගය  

 
තඳොදු අධිකාරිය විසින් බාදුන් ද ප්රතිචාරතයන් වැීමමකට ඳත් තනොලන්තන් නේ, වති තදකක කායේ 

ඇතුෂ දී තකොමින් වභාලට ඒ බල දන්ලන තව අභියාචකට නිතය ග කරනු ැතබ්. ්අකාරතයන් 

දන්ලනු බන්තන් නේ, තමම අභියාචනය නැල  තකොමින් වභාල ඉදිරිත  තගොනු ෂාම මට පියලර ගන්නා 

බලට තදඳාධනලයම තමතව දැනුලත් කරනු ැතබ්..  

 
අභියාචනය තමයින් අලවන් කරනු ැතබ්. ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ 27(3) ලගන්තිත  

තකොමින් වභා ම ඥ න්ට පගාව තු වශ අභියාචනා කාධනයයඳන ඳාන ය), අනුල තමම නිතය ගය අභියාචනත  

ඳාධනලකරුලන් ශට බාදීමට කටයුතු කරනු ඇ . 
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