
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
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එව්.එච්. චන්ද්රතවේන එ. ප්රාතද්ශීය තේකේ කාර්යාය, සියඹාණ්ඩුල 

RTIC Appeal (ලේඛනගත කාර්යඳටිඳාටිය)/ 137 /2017 02.03.2018 දින ඳැලති විධිමත් තකොමින් 
වභා රැව්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුල අනුම  කරන ද නිතයෝගය. 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත්  32(1) ලගන්තිය ප්රනකාරල 

කරන ද නිතයෝගය වශ  2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභා රීතීන්හි 

(ගාව්තු ශා අභියාචන කාර්ය්ය  ඳටිඳාටිය ), රීති අංක 28 යටතත් ඳලත්ලාතගන යනු බන කාර්ය්යර  
ඳටිඳාටිය.  
 

වභාඳති:                                   මහින්ද ගේමේපි  

ලකොමින් වභා වමාජික: ජ්තය ්ඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පංචිතශේලා  

ලකොමින් වභා වමාජික: ආචාර්ය තවේවි තිරුචන්ද්ර න්  
 

අධ්යක්-ජනරාේ:  පියතිව්ව රණසිංශ  
 

අභියාචක   -     එව්.එච්. චන්ද්ර්තවේන 

ලනොතිසි ත් ඳාර්ලය                -    ප්රා තද්ශීය තේකේ , ප්රා තද්ශීය තේකේ කාර්යාය , 
සියඹාණ්ඩුල 

 

ලඳනීසිටීම   

තමම අභියාචනය ඳාර්්ලයන්තේ ලිඛි  කරුණු කියාඳෑම ම  වකා බන දි. 
 

ත ොරතුරු ඉේලීම තගොනු කරන ද දිනය 

 
17.04.2017 

ත ොරතුරු නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

25.05.2017 

නේ ක නිෂධාරියා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය 

  
13.06.2017 

නේ ක නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 

 
(කිසිඳු ප්රයතිචාරයක් නැ ) 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල තල  
අභියාචනය තයොමුකෂ දිනය 

02.08.2017 

 

අභියාචනයට ඳසුබිම්වූ කරුණු: 
 

අභියාචක 17.04.2017 දිනැති ත ොරතුරු ඉේලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු ඉේා සිටින දී. 

 
මුතුකණ්ඩිය ලාරිමාර්ග ලයෝජනා ක්රනමය යටලත් වංලර්ධනය ලකොට ලගා කටයුතු වශා අභියාචක 

ලලත බා දී ඇති 452 අංක දරණ කුඹුරු ඉඩම වම්බන්ධලයන් සියඹාණ්ඩුල ප්රාචලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලේ ලගොණුලේ ඇති සියළුම ලේඛනල වශතික කෂ පිටඳත් . ( නමුත් ලමම ලතොරතුරු 

ඉේලීලම් පිටඳතක් අභියාචනයට අමුණා නැත) 
 

ත ොරතුරු නිධාරියා 25.05.2017 දිනැතිල පිළිතුරු වඳයමින් ඳලවා සිටිතය් ඉඩේ වංලර්ධන ආඥා 
ඳනතත් 19(02) ලන ලගන්තිය යටතත් 1988.02.25 දිනැතිල මුතුකණ්ඩිය ව්යාාාඳාරතය් 06 ලන 
ගේමානතයහි පිහිටි අක්කර 02 රඩ් 02ක් ඳමණ වූ මඩ ඉඩම වශා අභියාචකට අලවර ඳත්රියක් බා දී 
ඇ . 2001 ලවතර් අභියාචක විසින් එම අලවර ඳත්රමය නීත්යානුක තනොලන ඳරිඩි එේ .එච්. මැටිේඩා 
ප්රිාායංගනී යන  අයට ඳලරා රුපියේ ක් තුනක මුදක් බාගත් බල අභියාචක පිළිගන්නා බලත් ඒ 
අනුල අලවර ඳත්රයයක් 13 ලගන්තිය ලන "අලවර ඳත්රගය දරන්නා විසින් ඉඩම ඳැලරීම තශෝ බැශැර කිරීම 
තනොකෂ යුතුයි" යන තකොන්තද්සිය අභියාචක විසින් කඩකර ඇති අ ර ඳසුල මැටිේඩා ප්රිනයංගනී විසින් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
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ද එකී කුඹුරු ඉ ඩම අර්.එේ.මුතුබණ්ඩා ශට නීත්යඳනුක තනොලන ඳරිදි ඳැලරුේ කර ඇති බලයි . අදාෂ 
කාසීමාල ලන විටත් අභියාචක ලවතමන් ඳදිංචිය ශැර තගොව් ඇති අ ර 2006 ලවතර් සිදුකරන ද 
ක්තේත්රල ඳරීක්ණතය්දී , අනාලර්ණය වී ඇති කරුණු ඳදනේ කරතගන 109 ලගන්තිය ප්රිකාරල අදාෂ 
කුඹුරු ඉඩම වශා අභියාචක තල  බා දී ඇති බඳත්ර ය අලංගු කර ඇති බල කාර්යා පිටඳ  අනුල 
අනුල නිරීක්ණය ලන බලත් ඒ අනුල එම කුඹුරු ඉඩම වංලර්ධනය කරමින් තේ දක්ලා භුක්ති විඳිනු 
බන ආර්.එේ.මුතුබණ්ඩාතේ ලැඩිමශේ පතු ලන ආර්.එේ. දයානන්ද යන අය බඳත්ර යක් බා ගැනීම 
පිණිව 2016.06.06 දින ඳැලති  මලික ඳරීක්ණයටද ඉදිරිඳත් වී ඇති බලයි . ඒ අනුල ඉශ  බඳත්රමය 
වශා  ලදුරටත් අභියාචක ශට හිමිකමක් තනොමැති බල දන්ලා තිතේ . තමම ප්රදතිචාරතයන් අ ෘප්තියට 
ඳත් අභියාචක 2017.13.06. දිනැතිල නේකෂ නිධරයා තල  අභියාචනයක් තයොමු කරන දී . 

නේකෂ නිධරයාතගන් ප්රකතිචාරයක් තනොවූ තශයින් 02.08.2017 දිනැතිල අභියාචක තකොමින් වභාල 
තල  අභියාචනයක් තයොමු කරන දී. 

අභියාචනය වකා බන අලව්ථාලේදී උේගතවූ කාරණා: 

තමම අභියාචනය ඳාර්්ලයන්තේ ලිඛි  කරුණු කියාඳෑම ම  වකා බන දි . ඒ අනුල , 
සියඹාණ්ඩුල, ප්රාඛතද්ශීය මශ තේකේ කාර්යාතය් අංක  Mo/Syb/Lnd/09/0103-i ශා 2017.12.18 

දිනැති ලිපිය මඟින් සියඹාණ්ඩුල ප්රාමතද්ශීය තේකේ ලරයා දන්ලා සිටින ඳරිදි,  

 

1. තමම තකොට්ඨාවතය් සියඹාණ්ඩුල තඳොතුවිේ ඳාර , 20 කණුල ලිපිනය තයොදා ඇති අභියාචක 

ශට මුතුකණ්ඩිය ව්යාවඳාරතය් 06 ලන ගේමානතය් අංක 452 දරණ මඩ ඉඩම වශා අංක 186 

දරණ බඳත්රඩයක් 1998.02.25 දිනැතිල තමොණරාග දිවා විසින් බා දී ඇ . 
2. 1993 ලවතර් සිට තමම තකොට්ඨාවතය් ඳදිංචිය තනොමැති චන්ද්ර තවේන මශ ා 2005 ලර්තය්දී 

තමම කුඹුර නීත්ය්නුක තනොලන ආකාරයට සියඹාණ්ඩුල තඳොතුවිේ ඳාර ''ඇව තවලතන්'' 

එේ.එච්. මැටිේඩා ප්රිටයන්ගනී යන අයට ඳලරා ඇති  බලට වාක්ෂි ශමු වී ඇ . අභියාචක  ම 
බඳත්රඹය අව්ථානග  වී ඇති බලට 2017.03.16 දින සියඹාණ්ඩුල තඳොලීසියට බා දී ඇති 

ප්ර කාය අනුල ඔහු තමම තකොට්ඨාවතය් ඳදිංචි බලත්, තිව්වමශාරාම ප්රීතද්තය් දී  ම බඳත්රීය 
අව්ථානග  වූ බලටත් ප්රලකා කර ඇ . 

3.  ලද තේ වේබන්ධතයන් කාර්යාය වතු  ලිපිතගොණුල ඳරීක්ා කිරීතේදී බඳත්රි තය් 

තකොන්තද්සී කඩකිරීම තශේතුතලන් එලකට සිටි බධාරීන් විසින් ඉඩේ කාර්යය වංේරීශතය් 106 

වශ 109 ලගන්ති ප්ර කාරල එම බඳත්ර ය අලංගු කර ඇ . ( පිළිතලලින් 2006.01.11 ශා 

2006.02.22 දිනයන් හි) 

4. අභියාචකතේ බඳත්රනය අලංගු කිරීමට ගත් තීරණතය්  පිටඳ ක් එම ලිපි තබදා දීම වශා 
 ැඳැේ තදඳාර් තේන්තුලට තයොමුක බලට වාක්ෂි විමවා තිබූ අ ර , ලවර 11ක් ඳමණ ඉශ  
දී වූ සිදුවීමක් බැවින් ඊට අදාෂ ලිපිතගොණු කාර්යාතය් දැනට තවොයා ගැනීමට තනොශැකිය . 
නමුත් බඳත්රමතය් කාර්යා පිටඳ  දැනට ප්රායතද්ශීය තේකේ කාර්යාය වතුල ඳලතී. 

5. අභියාචක සිය බඳත්ර ය අන්වතු කිරීතමන් ඳසු මැටිේඩා ප්රි යන්ගනී යන අය 
අර්.එේ.මුතුබණ්ඩා යන අයට නැල  විකුණා ඇති බල ඉදිරිඳත් කර ඇති තේඛන අනුල ඒ බල 
වනාථ තව්. ඒ අනුල කුඹුරු ඉඩම වංලර්ධනය කරනු බන ආර්.එේ.මුතුබණ්ඩා මශ ාතේ ප ා 

ලන ආර්.එේ. දයානන්ද මශ ා 2016.06.06 දින ඳැලති මලික ඉඩේ වමීක්ණයට ඉදිරිඳත් වී 
ඇති බලද දන්ලා සිටී. 

6. තේ වේබන්ධතයන් සියඹාණ්ඩුල ප්රා තද්ශීය තේකේතේ වමාංක ශා 2017.07.31 දිනැති 

ලිපිතයන් තකොමිවතමන් උඳතදව් ඉා ඇති අ ර තකොමිවතේ අංක RTIC/25/2017 ශා 

2017.09.14 දිනැති ලිපිතයන් උඳතදව් බා දී ඇ .  ලද සියඹාණ්ඩුල ප්රා9තද්ශීය තේකේ 
කාර්යාය වතුල ඳලතින ඳශ  වශන් තේඛනල තමම ලිපියට අමුණා ඇ . 
  

i. බඳත්රඳතය් කාර්යා පිටඳතත් ඡායා පිටඳ ක් 

ii. 2017.03.16 දිනැති තඳොලිව් ඳැමිණිේතේ ඡායා පිටඳ ක් 

iii. කුඹුරු ඉඩම අන්වතු කෂ බලට ඉදිරිඳත් කර ඇති 2005.10.06 දිනැති ගිවිසුතේ 
පිටඳ ක් 

iv. 2017.12.04 දිනැති අභියාචකතේ ප්ර කාතය් පිටඳ ක් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
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v. එච්.එේ. මැටිේඩා ප්රිතාොයන්ගනී මශත්මියතේ ප්ර කාතය් ඡායා පිටඳ ක් 

vi. ආර්.එේ. මුතුබණ්ඩා මශ ාතේ ප්රරකාතය් ඡායා පිටඳ ක් 

vii. 2005.10.06 දිනැති අත් කුවි ාන්සිතය් ඡායා පිටඳ ක් 

viii. අභියාචක ්රීඑ විජි පර ලවතේ ඳදිංචි තනොමැති බලට ේරාම නිධාරී ලාර් ාතව් ඡායා 
පිටඳ ක් 

ix. අංක 452 කුඹුරු ඉඩමට තඳොතශොර බාගත් අය පිළිබ විව් ර 

 

 

නිලයෝගය: 

සියඹාණ්ඩුල, ප්රාරතද්ශීය මශ තේකේ කාර්යාතය් අංක Mo/Syb/Lnd/09/0103-i ශා 2017.12.18 
දිනැති ලිපිය මඟින් ශා ඊට අමුණා ඇති තේඛන මඟින් ප්රකමාණලත් තව ත ොරතුරු දී ඇති බැවින් 
අභියාචනය අලවන් කරනු ැතේ.  
 

තකොමින් වභා රීතින්හි , රීති අංක 27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය , ගැවට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රරකාරල තමම නිතයෝගය තදඳාර්ලය තල  වන්නිතව්දනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
 

***** 

 


