
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
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අයි.පී.එල්. ජයවීර එ. දකුණු ඳෂාත් අභ්යන්තරර ිගණනන ෙදඳා්තරෙනන්තුල  

RTIC Appeal (පුද්ණලික ලෙයන්ත ිගභ්ාණ කිරීම)/ 84 /2017 (2017.10.30 දින ඳැලති ිගධිමත් ෙකොමින්ත 
වභ්ා රැව්වීෙනදී ිගභ්ාණ කිරීෙමන්ත අනුරුල අනුමර කරන ද නිෙයෝණය). 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද 

නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාවත්ු ශා 

අභියාචන කාර්යය ඳිපඳාිපය , රීති අංක 28 යටතේ ඳලේලාතගන යනු බන කාර්යය ඳිපඳාිපය   
 

වභ්ාඳති:                                   මහින්ද ගේමේපි  

ෙකොමින්ත වභ්ා වමාජික: තයය්න නීතී   කිාලි පින්තටෝ යයලර්ධන  

ෙකොමින්ත වභ්ා වමාජික: තයය්න නීතී   එව්  ජී  පංචිතශේලා  

ෙකොමින්ත වභ්ා වමාජික: ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  

ෙකොමින්ත වභ්ා වමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි ලල්ගම  
 

අධයක්-ජනරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  
 

අභියාචක   -     අයි.පී.එල්. ජයවීර 

ෙනොතිසි ත් ඳා්තලය             -    නනකෂ නිධාරී, දකුණු ඳෂාත් අභ්යන්තරර ිගණනන  

ෙදඳා්තරෙනන්තුල 
 

ෙඳනීසිටීම   

අභියාචක   - අයි.පී.එල්. ජයවීර 
තඳොදු අධිකාරිය  - තඳනී තනොසිිපන දි 

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය 

 
2017.07.03 

ත ොරතුරු නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

ප්රතිචාරය්  තනොමැ  

නේ ක නිෂධාරියා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය 

  
2017.07.31 

නේ ක නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

ප්රතිචාරය්  තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල තල  
අභියාචනය තයොමුකෂ දිනය 

2017.08.16 

 

අභියාචනයට ඳසුබිනවූ කරුණු: 
 

අභියාචක 2017.07.03 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු ඉල්ා සිිපන දී  

 
"අනබන්තෙණොඩ ණා/ශ්රී ධනමකුව කටුටු ිගදුශෙල් ෙණොඩනැල්ල්ක් අනබන්තෙණොඩ  ඳ නණරාධිඳති ිගසින්ත 
අනලවරෙයන්ත කඩා දැමීම පිළිබල ලිපිෙණොනු අව්ථාන ණර වීම" මැෙයන්ත අංක ශා 2015.11.04 දිනැති 
ලිපිෙයන්ත 2015.11.12 දින ඔබ ෙදඳා්තරෙනන්තුලට කැලා, මාෙණන්ත ිගමවා ඳටිණර කරණත් කරුණු 
වනබන්තධෙයන්ත ඔබ ිගසින්ත ණන්තනා ද ක්රියාමා්තණ කලේතද? 

 

ත ොරතුරු නිධාරියා ඳන  ප්රකාරල නියමි  කාය තුෂ, පිළිතුරු වැඳයීමට අතඳොතශොවේ වූ බැවින් අභියාචක 
2017.07.31 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා තල  අභියාචනය්  තයොමු කරන දී  නේකෂ නිධාරයාද ඳන  

ප්රකාරල නියමි  කාය තුෂ ප්රතිචාර දැ් ීමමට අතඳොතශොවේ වූ බැවින් අභියාචක 2017.08.16 දිනැතිල 
තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය්  තයොමු කරන දී     

අභියාචනය වකා බන අලව්ථාෙේදී  ද්ණරවූ කාරනා: 

අේබන්තගොඩ ගා/ශ්රී ධේමකුව කණි ව විදුශතල් විදුශල්ඳතිලරයා තවද තවේලය කෂ අභියාචක ප්රකා 
කරනුතේ, ඳාවතල් තිබූ තගොඩනැගිල්්  කඩා ඉලේ කරන ද්තද් එය ත මශල් තගොඩනැගිල්්  බලට ඳේ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
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කිරීතේ අදශසින් බලයි  තකතවේතල ේ, කඩා බි දමන ද තගොඩනැගිල් මූලිකලම කඩා ඉලේ කිරීමට 
වැසුේකෂ එක්  තනොීමය  ඉන් අනතුරුල අභියාචකතේ තවේලය අේහි වලන දි  අභියාචක  ලදුරටේ වශන් 
කතෂේ එය කඩා ඉලේ කතෂේ නිතයෝයය නගරාධිඳතිතේ උඳතදව් ඳරිදි ුවලේ, ලිපිතේ දැ් ුවතේ එය ඔහුතේ 
අලවරයකින් ත ොරල සිදුකරන ද්ද්  බලයි    

තකොමිවම අභියාචකතගන් ප්ර්න කරන ද්තද් අදාෂ තගොඩනැගිල් කඩා බිදැීමම ඔහුතේ තවේලය අේහි වීමමට 
ඇති වේබන්ධය කුම් ද යන්න බලයි  අභියාචක වශන් කතෂේ තමම තගොඩනැගිල් කඩා බි දැීමතමන් ඳසු 
ඳාව ලවා දමන ද අ ර එම කඩා බි දැීමතේ සිදුීමම නිවා ඳාවල් ඳරිඳානතේ අයුතු කෂමණාකරණය/ 
අකාර්ය් ම ාලය තශේතුතලන් අදාෂ තඳොදු අධිකාරිය  මාට එතරහිල තචෝදනා එල් කෂ බලයි  

අභියාචක  ලදුරටේ වශන් කතෂේ ඳාවතල් අයුතු කෂමණාකරණය වේබන්ධල ඔහුල වාලදය තව ලරදකරු 
කිරීම වාධාරණීකරණය කිරීමට ඳාව ලවාදැීමම තයොදාගේ බලයි  ඳෂාේ අධයාඳන අමා යංය ශා තලනේ 
නිෂධාරීන් කීඳ තදතනකුතේ මැදිශේීමතමන් තගොඩනැගිල් කඩා බි දැීමම වේබන්ධල ඳරී් ණය්  ඳලේලන 
ද අ ර යනාධිඳතිතුමාද ඊට මැදිශේ විය  ඳාවතල් තිබූ දැනට ඳලතින තොේ වටශන් තඳො  ඉලේ කිරීතමන් 
අනතුරුල අලුේ තොේ වටශන් තඳො ක ඳරී් ණතේ වටශන් ලාර් ාග  කරන දි  2011.11.12 දින ඳැරණි 

තොේ වටශන් තඳො  තගන එන ද අ ර 2011.11.22 දින ආරේභ කරන ද ඳරී් ණය ශා 2011.11.23 දින 
ඳාව ලවා දමන ද අ ර එම කාය තුෂ ඳැරණි වශ අලුේ තොේ වටශන් තඳොේ ඇතුළුල ඳාවල් භූමිතේ තිබූ 
ද්රලයන් ඉලේකර තිබිණි  මූලික ඳරී් ණයට අනුල ඳාව ලවාදැීමමට සිදුලනු ඇති බලට ලන කිසිඳු  ඇඟීමම්  
තනොතකරිණි  අභියාචක වශන් කතෂේ තේ වේබන්ධතයන් ප්රකාය්  බාදීමට තඳොදු අධිකාරිය  මන් 
ආමන්ත්රණය කෂ බලේ   පිළිබල ප්රකාය්  වටශන් කරතගන ඇති බලේ වශන් කරන දි  

ප්රධාන තල්කේලරයා ප්රකා කරන ද්තද්, අධයාඳන අමා යංය විසින් ඳරී් ණය ඳැලැේීමමට 

(තගොඩැනැගිල් කඩා බි දැීමමට අදාෂ ත ොරතුරු වශන් ලිපිතගොනුල පිළිබල  2015 දී ඔහු විසින් බය බා 
දුන්නද එය තමත ්  ඳලේලා තනොමැති බලයි  අභියාචක තකොමිවම ශමුතේ තඳන්ලා තදන්තන් ලිපිතගොනුල 
අව්ථානග  ීම ඇති බලයි  තකොමිවම තඳන්ලා තදන්තන් තඳොදු අධිකාරිය විසින් අදාෂ ලිපිතගොනුල අව්ථානග  
කිරීම වේබන්ධල කිසිදු වා් ෂිය්  තනොමැති නිවා එලැනි නිගමනයකට එෂඹිය තනොශැකි බලයි  එබැවින් එය 
හුතද්  අභියාචක විසින් දරන හුදු උඳකල්ඳනය්  බලයි  

 

නිෙයෝණය: 
තඳොදු අධිකාරිය තකොමිවම ඉදිරිතේ අභියාචන විභාගය වශා තඳනී තනොසිටීම ඳනතේ 39(1)(ඇ   යටතේ 
ලරද්  ලන බල තකොමිවම නිරී් ණය කරයි   

 ලද, තඳොදු අධිකාරිය විසින් ත ොරතුරු නිෂධාරිතය්  ශා නේකෂ නිෂධාරිතය්  ඳේ කර තනොතිබීමද ඳනතේ 

23(1) යටතේ ලන ලයලව්ථාපි  ලගකීම උල්ංණණය කිරීමකි   

 ලද, ත ොරතුරු ඉල්ලීම ඳනතේ 5(1) යටතේ ප්රති් තේඳ කිරීම තඳොදු අධිකාරිය ත ොරතුරු නිෂධාරිතය්  ශා 
නේකෂ නිෂධාරිතය්  ඳේකර තනොතිබීම වමඟ ගැතේ   

  අනුල අභියාචනය නැල  විභාගයට ගැනීම 2017.11.04 දින තඳ ල  11.00ට කල් බන අ ර එදිනට තඳනී 
සිටීම වශා තඳොදු අධිකාරියට ඳනතේ ලයලව්ථාපි  ලගකීේ අනුගමන්ය කිරීමට ඇති ලගකීේ ද් ලමින් 
අලලාදාේමක ලිපිය්  යැීමමට නිතයෝග කරනු ැතේ  

අභියාචනය තමතව කල් බන දි  

***** 

RTIC Appeal (පුද්ණලික ලෙයන්ත ිගභ්ාණ කිරීම)/ 84 /2017 (2017.11.04 දින ඳැලති ිගධිමත් ෙකොමින්ත 
වභ්ා රැව්වීෙනදී ිගභ්ාණ කිරීෙමන්ත අනුරුල අනුමර කරන ද නිෙයෝණය). 

 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද 

නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාවත්ු ශා 

අභියාචන කාර්යය ඳිපඳාිපය , රීති අංක 28 යටතේ ඳලේලාතගන යනු බන කාර්යය ඳිපඳාිපය   
 

වභ්ාඳති:                                   මහින්ද ගේමේපි  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
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ෙකොමින්ත වභ්ා වමාජික: තයය්න නීතී   කිාලි පින්තටෝ යයලර්ධන  

ෙකොමින්ත වභ්ා වමාජික: තයය්න නීතී   එව්  ජී  පංචිතශේලා  

ෙකොමින්ත වභ්ා වමාජික: ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  

ෙකොමින්ත වභ්ා වමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි ලල්ගම  
 

අධයක්-ජනරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  
 

අභියාචක   -     අයි.පී.එල්. ජයවීර 

ෙනොතිසි ත් ඳා්තලය             -    නනකෂ නිධාරී, දකුණු ඳෂාත් අභ්යන්තරර ිගණනන  

ෙදඳා්තරෙනන්තුල 
 

ෙඳනීසිටීම   
අභියාචක   -  
තඳොදු අධිකාරිය  -  

 

නිෙයෝණය: 
අභියාචනය නැල  විභාගයට ගැනීම 2018.01.02 දින ඳ ල  12.00ට කල් බන දි  

RTIC Appeal (පුද්ණලික ලෙයන්ත ිගභ්ාණ කිරීම)/ 84 /2017 (2018.01.02 දින ඳැලති ිගධිමත් ෙකොමින්ත 
වභ්ා රැව්වීෙනදී ිගභ්ාණ කිරීෙමන්ත අනුරුල අනුමර කරන ද නිෙයෝණය). 

 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද 

නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාවත්ු ශා 

අභියාචන කාර්යය ඳිපඳාිපය , රීති අංක 28 යටතේ ඳලේලාතගන යනු බන කාර්යය ඳිපඳාිපය   
 

වභ්ාඳති:                                   මහින්ද ගේමේපි  

ෙකොමින්ත වභ්ා වමාජික: තයය්න නීතී   කිාලි පින්තටෝ යයලර්ධන  

ෙකොමින්ත වභ්ා වමාජික: තයය්න නීතී   එව්  ජී  පංචිතශේලා  

ෙකොමින්ත වභ්ා වමාජික: ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  

ෙකොමින්ත වභ්ා වමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි ලල්ගම  

 

අධයක්-ජනරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  
 

අභියාචක   -     අයි.පී.එල්. ජයවීර 

ෙනොතිසි ත් ඳා්තලය             -    නනකෂ නිධාරී, දකුණු ඳෂාත් අභ්යන්තරර ිගණනන  

ෙදඳා්තරෙනන්තුල 
 

ෙඳනීසිටීම   
අභියාචක   -  
තඳොදු අධිකාරිය  -  

 

නිෙයෝණය: 
අභියාචනය නැල  විභාගයට ගැනීම 2018.01.16 දින තඳ ල  11.00ට කල් බන දි  

RTIC Appeal (පුද්ණලික ලෙයන්ත ිගභ්ාණ කිරීම)/ 84 /2017 (2018.01.16 දින ඳැලති ිගධිමත් ෙකොමින්ත 
වභ්ා රැව්වීෙනදී ිගභ්ාණ කිරීෙමන්ත අනුරුල අනුමර කරන ද නිෙයෝණය). 

 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද 

නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාවත්ු ශා 

අභියාචන කාර්යය ඳිපඳාිපය , රීති අංක 28 යටතේ ඳලේලාතගන යනු බන කාර්යය ඳිපඳාිපය   

 

වභ්ාඳති:                                   මහින්ද ගේමේපි  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
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ෙකොමින්ත වභ්ා වමාජික: තයය්න නීතී   කිාලි පින්තටෝ යයලර්ධන  

ෙකොමින්ත වභ්ා වමාජික: තයය්න නීතී   එව්  ජී  පංචිතශේලා  

ෙකොමින්ත වභ්ා වමාජික: ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  

ෙකොමින්ත වභ්ා වමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි ලල්ගම  
 

අධයක්-ජනරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  
 

අභියාචක   -     අයි.පී.එල්. ජයවීර 

ෙනොතිසි ත් ඳා්තලය             -    නනකෂ නිධාරී, දකුණු ඳෂාත් අභ්යන්තරර ිගණනන  

ෙදඳා්තරෙනන්තුල 
 

ෙඳනීසිටීම   

අභියාචක   - අයි.පී.එල්. ජයවීර 
තඳොදු අධිකාරිය  - ජී  ීමරවික්රම, නිතයෝයය ප්රධාන තල්කේ, ප්රධාන තල්කේ කාර්යාය,  

දකුණු ඳෂා  
 

නිෙයෝණය: 
ඳිපග  කෂ ප්රකාය ශා එයට ගේ ්රියාමාර්ගයන්හි ලාර් ාතේ පිටඳේ අභියාචකට බාදීමට නිතයෝග කරනු 
ැතේ  
 
අභියාචනය මින් අලවන් කරනු ැතේ  
 
 
තකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳිපඳාිපය, ගැවේ අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරල තමම නිතයෝගය තදඳාර්ලය තල  වන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිිපමු  
 

***** 

 


