
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

 

එච්.එම්. පී. බණ්ඩාර එ. මධ්යම පළාත් සභාවේ කර්මාන්ත හා ග්රාමීය සංවර්ධ්න අමාතයාංශය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශවයන් විභාග කිරීම)/RTIC 200/2017 (15.03.2018 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී 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 

අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති: මින්ද ගේමේපිල  

වකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී.පංචිතහවවො  

වකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන් 

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්: පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක එච්.එම්. පී. බණ්ඩාර මහතා 

වනාතිසි ලත් පාර්ශවය  වල්කම්, මධ්යම පළාත සභාවේ කර්මාන්ත හා ග්රාමීය සංවරධ්න අමාතයාංශය   

 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.06.27 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2017.07.18 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

 

2017.09.04 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2017.10.09 

ත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවොසිකමපිළිබඳතකොමිෂන්සභොවතව අභියොචනයතයොමුකළදිනය 2017.10.12 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2017.06.27 දිනැති ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 
ගඟ ඉහල ප්රොතේශීය තල්වකේ තකොට්ඨොශතේ ග්රොම සංවර්ය්ධන කටයුතු අකර්ය්මනය කිරීම පිලිබඳ පැවැත්ූ 
මුලික විමර්ය්ශන වොර්ය් ොතේ සහතික කළ පිටප ක් සහ මහනුවර සහකොර විගණකොධිපති විසින් කර්ය්මොන්  
අමො යොංශතේ තල්වකේ තව  නිකුත් කර ඇති අංක CL/KD/D/MI/2015/1(i) හො අංක 
CL/KD/D/MI/2015/1(iii) දරණ විගණන විමසුේ වල සහතික කළ පිටපත්. 
 
 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.07.18 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ මධ්යම පළො  සභොතේ 

කර්ය්මොන්  හො ග්රාමීය සංවර්ධ්න අමාතයාංශතේ තල්වකේ විසින් අදොළ ත ොරතුරු ඉල්වීම සේබන්ධතයන් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

 
තුන්වන පොර්ය්ශවයකට අදොළ කරුණක් බැවින් එනේ එම මුලික විමර්ය්ශන වොර්ය් ොව එේ . ඒ . එසව අළුත්ගම 

මහ ොට එතරිව පවත්වන ලද මුලික විමර්ය්ශනයක් බැවින් එම ත ොරතුරු ඉල්වීම 5 (1) (2) (අ) උප 

වගන්තිතේ විධිවිධොන අනුව ප්රතික්තෂවප කර ඇ . තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 

2017.09.04 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 

2017.10.09 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු ඉල්වීම පනතත් 5 උප වගතිතේ 

විධිවිධොන අනුව ලබොදිය තනොහැකි බවයි. තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොූ තහයින් 

2017.10.12 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාවේදී උද්ගතවූ කාරණා:  

අදාළ වතාරතුරු ඉල්ීම් ලිපිවේ වදවන වේදවේ ඉල්ුම් කර ඇති අංක CL/KD/D/MI /2015/1(i) හා 

අංක CL/KD/D/MI /2015/1(iii) දරණ විගණන විමසුම් වල නිසි බලධ්ාරියා විගණකාධිපති බැවින් 

මධ්යම පළාත කර්ය්මොන්  හො ග්රාමීය සංවර්ධ්න අමාතයාංශතේ වල්කම් විසින් අංක 

CPC/MI/HRM/2/4/2/11 හා 2017.07.28 දින අභියාචකටද පිටපතක් සහිතව  විගණකාධිපති 

වදපාර්තවම්න්තුව වවත වයාමු කරන ලද ලිපියට පිළිතුරු වශවයන් සහකාර විගණකාධිපතිවේ අංක 

සවි/සි එල් පි/ වපාදු/2017 හා 2017.08.02 දිනැති ලිපිවයන් අංක 306/72, වපාල්දුව පාර, බත්තරමුල්ල 

පිහිටි විගණකාධිපති වදපාර්තවම්න්තුවේ ප්රධ්ාන කර්යාලයට වයාමු කරන වලස අභියාචක එච්. එම්. පී 

බණ්ඩාර මහතාටද පිටපතක් සහිතව යවා ඇත.    

 

අභියචක විසින් 2017.07.31 වන දින මධ්යම පළාත කර්ය්මොන්  හො ග්රාමීය සංවර්ධ්න අමාතයාංශතේ 

වල්කම් වවත වයාමු කර ඇති වතාරතුරු ඉල්ීම සඳහා පිළිතුරු වශවයන් CPC/MI/PM/02/04/2/11 හා 

2017.08.21 දිනැති ලිපිය මගින් වතාරතුරු ඉල්ීම් ලිපිවේ සදහන් අංක 01 සිට 05 දක්වා ඉල්ලා ඇති 

ගැමි ශක්ති වැඩසටහන සම්බන්ධ් වතාරතුරු, 2016 කාන්තා සංවර්ධ්න මධ්යසථ්ාන වැඩසටහන් වලට 

අදාළ විස්තරද ග්රාම සංවර්ධ්න වදපාර්තවම්න්තුවවන් ලබා ගන්නා වලස දන්වා තිවේ. තවද එම ලිපිවේ 

සඳහන් වන CPC/MI/PM/ 04/04/04/14 හා 2014.11.05 දිනැති ලිපිය මුදල් වගවා ලබා ගන්න වලසත් 

අංක CPC/MI/HRM/15/01/-1/2016 හා 2016.05.04 දිනැති ලිපිය පනවත් 5 (1) (2) අ උප වගන්තිවේ 

විධිවිධ්ාන අනුව ප්රතික්වෂ්ප කර ඇත. 

නිවයෝගය: 
 

වපාදු අධිකාරිය විසින් අදාළ වතාරතුරු ඉල්ීම සබන්ධ්වයන් ගනු ලබන ක්රියා මාර්ගයන් පිළිබඳව අංක 
CPC/MI/PM/12/2/11(11) හා 2018.01.19 දිනැති ලිපිය මගින් වකාමිෂන් සභාව වවත දන්වා එවා ඇති 

අතර, ඒ බව අභියාචකටද දන්වා ඇත.ඒ අනුව අභියාචක වවත අවශය වතාරතුරු ලැබී ඇති බව වකාමිෂන් 

සභාව තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව අභියාචනා විභාගය අවසන් කරන ලදී. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 

***** 

 


