
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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බී චමාලි එ. ප්රාතීයය මශතේකේ කාර්යාය, ඳානදුර  

RTIC Appeal (තඳෞීගලික විභාග කිරීම)/198/2017 - 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 රීතීන් හි (ගාව්තු වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), 

රීති අංක 28 යටතේ ඳලේලාතගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය - 

තමම අභියාචනා විභාගය 2018.04.20 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වීතේ තකොටවක් තව ඳලේලන 

දී. 

වභාපති - මහින්ද ගේමන්පි  

ක ොමින් වභා වාමාජි  - තජේඨ නීතීඥ  කිාලි පින්තටෝ ජයලර්ධන  

ක ොමින් වභා වාමාජි  - තජේඨ නීතීඥ  එව.් ජී. පුංචිතශේලා 

 ක ොමින් වභා වාමාජි  - ආචාර්ය තවවී තිරුචන්ද්රන්  

ක ොමින් වභා වාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී ලේගම   

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිව් ව රණසිංශ  

 

අභියාච  - බී චමාලි   

කනොතීසි ත් පාර්ල - නේකෂ නිධාරී, ප්රාතීයය මශතේකේ කාර්යාය, ඳානදුර 

කපනීසිටීම 

අභියාච  - බී චමාලි  

      ආර් ව්ටැන්ලි  

කපොදු අධි ාරිය -  ඩබ්ලිව් එේ සුතන්ත්රා ගී ාංජලී, වශාකාර අධෙක් - වැසුේ, ප්රාතීයය මශතේකේ 

කාර්යාය, ඳානදුර 

ත ොරතුරු ඉේලීම තගොනු කරන ද දිනය: 2017.06.27 
ත ොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය: - 
නේකෂ නිධාරියා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය: 2017.09.26 
නේකෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය: - 
RTIC තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොමු කෂ 
දිනය: 

2017.09.27 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 

අභියාචක, 2017.06.27 දින ලිපියක් මඟින් ඳශ  වශන් ත ොරතුරු ඉේා සිටින දී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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1. 2009.03.12 දින ග්රාම නිධාරී විමරේන මශ ා තලද මාලතේ ගේතුතේ පිහිටි තුඩුලලේ  

ඉඩතේ අනලවර ඉදිකිරීම වශ තගොඩකිරීේ කරන බලට ප්රාතීයය මශතේකේ කාර්යායට 

ඉදිරිඳේ ක සියලුම තේඛන  

2. 2011.08.17 දින ප්රාතීයය මශාතේකේ චේඳා තඳතර්රා මශේමිය ඳරිවර අධිකාරියට යලන 

ලිපිතේ තුඩුලේ  තඳොේ ඉඩම කුබුරු ඉඩමක් බලට වශන් කර ඇේතේ තමොන ඳදනමක් ම ද 

යන්න  

3. 2017.03.23 දින ඉඩේ නිධාරී ඉන්ද්රානි ජයතවේකර මශේමියතේ නිරීක්ණ ලාර් ාතව් පිටඳ ක්  

ත ොරතුරු නිධාරී  ම ත ොරතුරු ඉේලීමට පිළිතුරු තනොවැඳය තශයින් අභියාචක 2017.09.26 දින 

නේකෂ නිධාරී ශට අභියාචනයක් තයොමු කරන දී. අභියාචක නේකෂ නිධාරී ශමුවීමට ගිය 

අලව්ථාතලදී, තමම ඳන  යටතේ අභියාචකට ත ොරතුරු වැඳයීමට  මා බැඳී තනොමැති බලට නේකෂ 

නිධාරී අභියාචකට ඳලවා ඇ . තමයින් වැහීමකට ඳේ තනොව අභියාචක 2017.09.27 දින තකොමින් 

වභාලට අභියාචනයක් තයොමු කරන දී.  

අභියාචනා අලව්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

අයි ම අංක 1 වශ 2 ට අදාල ලිපිතගොනු තඳොදු අධිකාරිය වතු තනොලන තශයින්, එම ත ොරතුරු බාදීමට 

තනොශැකි බලේ, අයි ම අංක 3 ට අදා නිරීක්ණ ලාර් ාල අභියාචකට බාදීමට ශැකි බලට තඳොදු 

අධිකාරිය ප්රකා කරයි.  

 ලද, මිනින්තදෝරු තදඳාර් තේන්තුල මඟින් ඉඩමට ආවන්නතේ පිහිටි ත ොටුඳ වශ ආවන්න ප්රතීතේ 

තබොේතගොඩ ගඟ රක්ෂි ය වකුණු කිරීමට අලෙ පියලර ගන්නා තවට 2017.09.27 දිනැති ලිපිය 

මඟින් ලාරිමාර්ග තදඳාර් තේන්තුල විසින් දන්ලා ඇති ලිපිය වශ එම ලිපියට අනුල අභියාචකතේ ඉඩමට 

ආවන්නල පිහිටි ත ොටුඳ වශ ආවන්න ප්රතීතේ තබොේතගොඩ ගඟ රක්ෂි ය වකුණු (ගඟ රක්ෂි තේ 

අඩි 40 සීමාල මැන ගැනීමට) කිරීමට වකවන ද, කළු ර මැනුේ අධිකාරී කාර්යාය තල  යලන ද 

2017.11.29 දිනැති මැනුේ ඉේලීේ ලිපිතේ පිටඳ ක් අභියාචකට බා තදන දී.  

අභියාචනය කේ  බන දී. 

මීෂඟ කැවීේ දිනය: 2018.06.14 

**** 

RTIC Appeal (තඳෞීගලික විභාග කිරීම)/198/2017 - 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 රීතීන් හි (ගාව්තු වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), 

රීති අංක 28 යටතේ ඳලේලාතගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය - 

තමම අභියාචනා විභාගය 2018.06.14 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වීතේ තකොටවක් තව ඳලේලන 
දී. 

වභාපති - මහින්ද ගේමන්පි  

ක ොමින් වභා වාමාජි  - තජේඨ නීතීඥ  කිාලි පින්තටෝ ජයලර්ධන  

ක ොමින් වභා වාමාජි  - තජේඨ නීතීඥ  එව.් ජී. පුංචිතශේලා 

 ක ොමින් වභා වාමාජි  - ආචාර්ය තවවී තිරුචන්ද්රන්  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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ක ොමින් වභා වාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී ලේගම   

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිව් ව රණසිංශ  

කපනීසිටීම 

අභියාච  - බී චමාලි  

      ආර් ව්ටැන්ලි  

කපොදු අධි ාරිය -  ඩබ්ලිව් එේ සුතන්ත්රා ගී ාංජලී, වශාකාර අධෙක් - වැසුේ, ප්රාතීයය මශතේකේ 

කාර්යාය, ඳානදුර 

      ඒ අයි ජයතවේකර, ඉඩේ නිධාරී, ප්රාතීයය මශතේකේ කාර්යාය, ඳානදුර 

අභියාචනා අලව්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

 ම ඉඩම මැනුේ කිරීම ලර් 9 ක කායක සිට තඳොදු අධිකාරිය වුලමනාතලන් කේ අරින බලට අභියාචක 

විසින් ඳලවන දී. 

2017.09.27 දිනැති ලිපිය මඟින් ලාරිමාර්ග තදඳාර් තේන්තුල විසින් උක්  ඉඩමට ආවන්නතේ පිහිටි 

ත ොටුඳ වශ ආවන්න ප්රතීතේ තබොේතගොඩ ගඟ රක්ෂි ය වකුණු කිරීමට අලෙ පියලර ගන්නා 

තවේ, එතවේ කිරීතමන් අනතුරුල රක්ෂි ය ඔවත්වේ මාර්ගයක් වකව් කර ගැනීමට කර ඇති ඉේලීම 

කළු ර දිව්ත්රික් ඳරිවර කමිටුල විසින් ඳරීක්ා කර බා තීරණය කෂ යුතු බලට තඳොදු අධිකාරියට දන්ලා 

එලා ඇ ේ, තමම ඉඩම වේබන්ධතයන් සිවිේ අභියාචනා මශා අධිකරණතේ නඩුලක් ඳලතින බලට 

විතරධ ා ඉදිරිඳේ ව තශයින් මැනුේ කටයුතු අේහිටුලන තවට පීඑන්/එේ/1/68 දරණ ශා 2018.02.02 

ලිපිය මඟින් තඳොදු අධිකාරිය අභියාචකට පිටඳ ක් වහි ල මැනුේ අධිකාරියට දන්ලා ඒලා ඇති බලට 

වශන් කරයි. 

තේ තශේතුතලන් ඉඩේ මැනුේ කිරීමට තශෝ එයට අදාල කිසියේ කටයුේ ක් සිදු කිරීමට අලවර දීමට තඳොදු 

අධිකාරියට බයක් තනොමැති බලට තඳොදු අධිකාරිය තකොමින් වභාලට  ල දුරටේ ඳලවා සිටියි.  

අභියාචනය කේ  බන දී. 

මීෂඟ කැවීේ දිනය: 2018.08.07 

**** 

RTIC Appeal (තඳෞීගලික විභාග කිරීම)/198/2017 - 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 රීතීන් හි (ගාව්තු වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), 

රීති අංක 28 යටතේ ඳලේලාතගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය - 

තමම අභියාචනා විභාගය 2018.08.07 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වීතේ තකොටවක් තව ඳලේලන 

දී. 

වභාපති - මහින්ද ගේමන්පි  

ක ොමින් වභා වාමාජි  - තජේඨ නීතීඥ  කිාලි පින්තටෝ ජයලර්ධන  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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ක ොමින් වභා වාමාජි  - තජේඨ නීතීඥ  එව.් ජී. පුංචිතශේලා 

 ක ොමින් වභා වාමාජි  - ආචාර්ය තවවී තිරුචන්ද්රන්  

ක ොමින් වභා වාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී ලේගම   

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිව් ව රණසිංශ  

කපනීසිටීම 

අභියාච  - බී චමාලි  

      ආර් ව්ටැන්ලි  

කපොදු අධි ාරිය -  තක් ටී තක් සුතොචනී, වශකාර ප්රාතීයය තේකේ, ප්රාතීයය මශතේකේ කාර්යාය, 

ඳානදුර 

අභියාචනා අලව්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

උක්  ඉඩමට අදාල කරුණු වාකච්ඡා කිරීමක් ප්රාතීයය මශතේකේ වශ අභියාචකතේ වශභාගීේලතයන් 

සිදුව බලට තඳොදු අධිකාරිය තකොමින් වභාල දැනුලේ කරන දී. ඒ අනුල ඉඩම වේබන්ධතයන් සිවිේ 

අභියාචනා මශා අධිකරණතේ නඩුලක් ඳලතින තශයින් ඉඩම මැනුේ කිරීමට තනොශැකි අ ර, ගඟ සීමාල 

ඳමණක් කුණු කිරීමට තදඳාර්ලයම තීරණයකට එෂැඹි බලට තඳොදු අධිකාරිය තකොමින් වභාලට දැනුේ 

තදන දී. 

නිකයෝගය: 

ත ොරතුරු ඉේලීතේ තඳොදු අධිකාරිය වතු ව ත ොරතුර ලන අයි ම අංක 3 ට අදා නිරීක්ණ ලාර් ාල 

අභියාචකට බා දී ඇති තශයින් වශ තමම මැනුේ කිරීම වේබන්ධල ඳාර්ල තදකම වම යකට ඳැමිණීමට 

තීරණයකට එෂැඹි තශයින් අභියාචනය තමතවේ අලවන් කරන දී. 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ 27(3) ලගන්තිතේ තකොමින් වභා රීතීන් ට (ගාව්තු වශ 

අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), අනුල තමම නිතයෝගය අභියාචනය ඳාර්ලකරුලන් ශට බා දීමට කටයුතු 

කරන තමන් නිතයෝග කරයි. 

**** 

 


