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එන්. ටී. පී. ජී. ලිත් එ. ග ොවිජන සංලර්ධන ගදපාර්තගේන්තුල 

RTIC Appeal (පුද්ගලික ලයයන් විභාග කිරීම/ 199/2018 (2018.09.12 දින ඳැලති විධිමත් යකොමින් 
වභා රැව්වීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුල 2018.10.01 දින ඳැලති යකොමින් වභා රැව්වීයේදී අනුමත 
කරන ද නියයෝගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනයත් 32(1) ලගන්තිය ප්රිකාරල කරන 
ද නියයෝගය වශ 2017 යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිලාසිකම පිළිබ යකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා 
අභියාචන කාර්ය්යක ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටයත් ඳලත්ලායගන යනු බන කාර්ය්යය් ඳටිඳාටිය.  
  
වභාඳති:                                    මහින්ද ගේමේපි  
යකොමින් වභා වමාජික: ආචාර්ය යවල්වි තිරුචන්ද්රාන්  
යකොමින් වභා වමාජික: ජ්යය්්්ඨ නීතිඥ එව්. ජී. පුංචියශේලා  
 
අධ්යක්-ජනරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  
 
අභියාචක              -    එන්. ටී. පී. ජී. ලිත් මශතා  
යනොතිසි ත් ඳාර්ලය             -   යගොවිජන වංලර්ධන වශකාර යකොමවාරිව,් යගොවිජන වංලර්ධන 
යදඳාර්තයේන්තුල, ගාල් දිව්ත්රි ක් කාර්යාය   
 
 
යඳනීසිටීම   
අභියාචක    -  ඳැමිණ නැත.  
යඳොදු අධිකාරිය   - එච්. ය. යක්. චතුරාණි, යගොවිජන වංලර්ධන වශකාර යකොමවාරිව්, 
ගාල් 
      එල්. පී. ආර්. සී. වියජ්සිංශ, නීති නිධාරී, යගොවිජන වංලර්ධන 
යදඳාර්තයේන්තුල 
 
යතොරතුරු ඉල්ලීම යගොනු කරන ද දිනය 
 

2017.09.11 
2017.09.12 
2017.09.13 

යතොරතුරු නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 
 

තීරණයක් බා දී 
යනොමැත. 

නේ ක නිෂධරයා යලත අභියාචනය යයොමු කෂ දිනය 
  

_ 

නේ ක නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 
 

_ 

යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිලාසිකම පිළිබ යකොමින් වභාල යලත 
අභියාචනය යයොමුකෂ දිනය 

2017.10.09 

 
අභියාචනයට පසුබිේවූ කරුණු: 
අභියාචක 2017.09.11 දිනැති යතොරතුරු ඉල්ලීම මගින්, අංක 270/2014 දරණ අභියාචනාධිකරණ නඩුල 
ට අදාෂල, යගොවිජන වංලර්ධන වශකාර යකොමවාරිව ්විසින් 2014.01.08 දිනැතිල සිදු කරන ද නියයෝගය 
වේබන්ධ  ඳශත යතොරතුරු ඉල්ා සිටින දී: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබද තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය. 
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1. කෘෂි ඳාර වේබන්ධල යක්. එේ. ජී. රාලජීල මය කරන ද ඳැමිණිල්යල් වශතික පිටඳතක්; 
2. 2013.11.15 ලන දින යදඳාර්ලය කැලා කරන ද ඳරීක්ණයය් වශතික පිටඳතක්; 
3. 2014.02.19 ලන දින ඳලත්ලන ද ඳරීක්ණයය් වශතික පිටඳතක්; 
4. යකරයද්ල යගොවිජනයවේලා මධ්යඳව්ථානයය් යගොවි නියාමක චන්දිම බා දී ඇති නිර්යද්යය් 

වශතික පිටඳතක්; 
5. එච්. එල්. උඳාලි මයා ලැඩ බැලීමට ඳැමිණ යකරයද්ල මධ්ය ව්ථානයය්දී යදඳාර්ලය කැලන්යන් 

නැතිල දී ඇති නිර්යද්යය් වශතික පිටඳතක්; 
 
අභියාචක විසින් 2017.09.12 දිනැති ලිපිය මගින් අභියචක විසින් යගොවිජන වංලර්ධන යදඳාර්තයේන්තුයේ 
නීති අංයය් නිධාරීන් යදයදයනකු වේබන්ධ යතොරතුරු අයිතම 3ක් ඉල්ා සිටින දී. 

  
අභියාචක විසින් 2017.09.13 දිනැති ලිපිය මගින්, ඉශත සිද්ධිය වේබන්ධයයන් අඳක්ඳාතීල කටයුතු 
යනොකිරීම වේබන්ධයයන් යගොවිජන වංලර්ධන නිධාරී යලත අලලාද කර ඇති ලිපිය අඩංගු ලිපි යගොනුයේ 
වශතික කරන ද පිටඳතක් ඉල්ලුේ යකොට ඇත.  
 
යතොරතුරු නිධරයා යශෝ නේකෂ නිධරයා ඳනත ප්රිකාරල නියමිත කාය තුෂ , පිළිතුරු වැ ඳයීමට 

අයඳොයශොවත් වූ බැවින්  අභියාචක විසින් 2017.10.19 දිනැතිල යකොමින් වභාල යලත අභියාචනයක් 
යයොමු කරන දී. 

අභියාචනය සළකා බන අලස්ථාගේදී උද් තවූ කාරණා: 

යමම අභියාචනය ලිඛිත කරුණු කියාඳෑේ මත වකා බන බලට යකොමින් වභාල විසින් ඳාර්ලයන් 
යලත 2018.01.10 දිනැතිල යලන ද ලිපිය ට ප්රිතිචාර යව යඳොදු අධිකාරිය විසින් 2018.01.24 දිනැති 
ලිපිය මගින් යකොමින් වභාලට ඉදිරිඳත් කෂ ඳරිදි, “අභියාචනයට ඳාදක වී ඇති ඇමුණුම 2 ශා 5 යව 
අමුණා ඇති 2017.09.13 දිනැති යතොරතුරු ඉල්ලීේ ලිපිය” යමයතක් යඳොදු අධිකාරිය යලත ැබී යනොමැත. 
තලද, අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ යකොට ඇති උක්ත කෘෂිකර්ම ඳර්යය්ණ නි්ඳාදන වශකාර නිධාරිනියට 
2014.03.05 දිනැතිල නිකුත් කරන ද අලලාද ලිපිය යකොමින් වභාල යලත අමුණා ඒලා ඇති අතර, එම 
ලිපියයහි වශන් 2014.02.26 දිනැතිල සිදු කරන ද යැයි වශන් ඳරීක්ණය වේබන්ධ යතොරතුරු 
යගොනුයලහි යවොයාගත යනොශැකි බලද යඳොදු අධිකාරිය ඉදිරිඳත් යකොට ඇත. 2018.01.23 දිනැති ලිපිය 
මගින්, 2018.01.26 ලැනි දිනට යඳර අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ යකොට ඇති යතොරතුරු බා යදන යව 
යගොවිජන වංලර්ධන වශකාර යකොමවාරිව් යලත, වශකාර යකොමවාරිව ් (නීති) විසින් දන්ලා ඇත. 
2018.01.15 දිනැතිල යකොමින් වභාල යලත එලන ද ලිපිය මගින්, යකොමින් වභායේ මැදිශත් වීයමන්, 
අභියාචක ශට වතුටුදායක ප්රවතිචාරයක් යඳොදු අධිකාරියයන් ැයබන බල දන්ලා ඇත. 

2018. 09.12 දින ඳැලැත්වූ යකොමින් වභා රැව්වීයේදී අභියාචනය වෂකා බන අලව්ථාලට අභියාචක 
වශභාගී යනොවූල ද, යඳොදු අධිකාරිය විසින් අභියාචක ඉල්ලුේ යකොට ඇති යතොරතුරු යේ ලන විට ඔහු යලත 
බා දී ඇති බල යකොමින් වභාලට ඉදිරිඳත් කරන දී. 

 
නිගයෝ ය: 
යදඳාර්ලය විසින්ම අභියාචනය සිදු කෂ අලව්ථායේ සිට යේ දක්ලා ඉදිරිඳත් කරන ද යතොරතුරු 
වැකිල්ට ගැනීයමන් අනතුරුල, 2016 අංක 12 දරණ යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිලාසිකම පිළිබ 
ඳනයත් 3(1) ලගන්තිය ප්රයකාරල, යඳොදු අධිකාරිය විසින්, අභියාචක විසින් සිදු කරන ද යතොරතුරු 
ඉල්ලීමට අදාෂල තම වන්තකයය්, භාරයය් යශෝ ඳානයය් ඳලතින යතොරතුරු බා දී ඇති බලත්, අභියාචක 
එම යතොරතුරු ලලින් තෘප්තියට ඳත්ලන බලත් ඳැශැදිලි යේ. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබද තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය. 
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ඒ අනුල අභියාචනය අලවන් කරනු ැයේ.  
 
යකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය, ගැවට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රලකාරල යමම නියයෝගය යදඳාර්ලය යලත වන්නියේදනය කිරීමට නියයෝග කර සිටිමු. 
 

****** 

 


