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ඒ ඒ ධර්මස ේන එ  ශ්රී ලංකා මිනිනසදෝරු සදපාර්තසේනුව (දි ේික් මිනිනසදෝරු කාර්යාලය රත්නපුර) 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 899/2019 (2019.07.23 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේ දී 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 
අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  
 
 භාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
සකාමිෂන  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
සකාමිෂන  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
සකාමිෂන  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 

අභියාචක   -     ඒ ඒ ධර්මතසවන 

සනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී ශ්රී ලංකො මිනින්තදෝරු තදපොර් තේන්තුව (දිසවික් 
මිනින්තදෝරු කොර්යොලය රත්නපුර) 
 

 
සපනීසිටීම   

අභියොචක   -   ඒ ඒ ධර්මතසවන 

තපොදු අධිකොරිය  -  තක්. ඩබ්. කරුණොරත්න තයෙෂවඨ නිතයෝයෙ මිනින්තදෝරු යනරොල්, ආර්. ඒ. 
එන්. එේ. යයතසවකර නීති නිලධොරී    
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය  2018.06.26  

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය  2018.07.04  
නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.07.15  

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය  2018.08.10  
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් 
සභොව තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.10.29  

 

අභියාචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
අභියොචක 2018.06.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් ‘280 අ. ග. පි. එල් 169/170 ක්තෂවත්ර සටහතන් 
සහතික පිටප ’ ඉල්ලො සිටින ලදී. අභියොචක ත ොරතුරු ඉල්ීතමි ත ොරතුරු අතේක්ෂො කරන ආකොරය 
යටතත් සඳහන් කර ඇත්තත් "11829/P නඩුවට උත් ර බැඳීම සඳහො ප්රතේණි තල්ඛනය" තලසයි. ත ොරතුරු 
නිලධරයො 2018.07.04 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පහ  පරිදි සඳහන් කරන ලදී.  
  

ඔබ විසින් ඉල්ලො ඇති ක්තෂවත්ර පත්වල පිටපත් මහයනයො තව  නිකුත් තනොකරන තල්ඛනයක්  වන 
අ ර අධිකරණ ඉල්ීමකදී  පමණක් ඒවො නිකුත් තකතළව. එබැවින් එම ක්තෂවත්ර තපොත්වල පිටපත් 
නිකුත් කළ තනොහැකි බව කොරුණිකව දන්වමි.     

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘේතියට පත් අභියොචක 2018.07.15 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් 

තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.08.10 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධරයො ලබො දුන් තීරණය සවිර 

කරන ලදී. තේ තහවතුතවන් අභියොචක 2019.10.29 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු 
කරන ලදී. 
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අභියාචනය  ලකා බලන අව ේථාසේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

සමම අභියාචනය 2019.04.09 දිනද කැඳවන ලද නමුත් එදින සපාදු අධිකාරිසයහි රත්නපුර කාර්යාලයට 
පැමිණීමට තනොහැකි වූ තහයින් 2019.07.23 දිනට කල්  බන ලදී. 

2019.07.23 දින පොර්ශවව තදකම පැමිණ සිටින ලදී.  

විභොග කිරීතේ අවසවථොතේදී පැහැදිලි වුතේ තපොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු ප්රතික්තෂවප කිරීතේ පදනම 
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පන  යටතත් පිළිග  තනොහැකි පදනමක් බවයි.  වද තපොසු අධිකොරිය විසින් 
2019.07.18 දිනැති ලිපිය මගින් ත ොරතුරු ලබො තනොදීම සේබන්ධතයන් කරන ලද පැහැදිලි කිරීම තකතරි 
තකොමිෂන් සභොතවි අවධොනය තයොමු විය. එි තපොදු අධිකොරිය විසින් පහ  පරිදි සඳහන් කර සිටින ලදී. 

(අභියොචක) ඉල්ුේ කරනු ලබන්තන් රත්නපුර දිසවික්කයට අදොළ අංක 280 දරන අවසොන ගේ 
පිඹුතරි කැබලි අංක 169 හො 170ට අදොළ ක්තෂවත්ර සටහන්වල සහතික පිටපත් තේ. 

ඉහ  කී පිඹුර සකසව කිරීමට අදොළ ක්තෂවත්ර සටහනි අඩංගු වන්තන් අංක 39300 දරන ක්තෂවත්ර 
තපොත ි වන අ ර කැබලි අංක 169 හො 170 ට අදොළ විසව ර එම ක්තෂවත්ර තපොතත් පිටු අංක 8, 9, 
10, 14 හො 28 ි  ඇතුලත් තේ. ඒ අනුව අදොළ පිටු තුළ අභියොචකට අවශෙ තනොවන කැබලි අංක 162, 
166, 166F, 166I, 168, 169, 172, 173, 176, 188, 189, 190, 191, 192, 199, 200 යන යොබද 
ඉඩේවලද ක්තෂවත්ර සටහන් හො අදොළ ත ොරතුරු ද ඇතුලත් තේ.  

මිනින්තදෝරු වෘත්තිකතයකු විසින් ක්තෂවත්රතේ මැනුේ කරන අවසවථොතේදී පිළිතයළ කරනු ලබන 
ක්තෂවත්ර සටහන් අනුව පිඹුරු හො ඉඩේ විසව ර ලැයිසවතු පිළතයල වන අ ර එම සටහන් වලට ඉඩේ 
මනිනු ලබන අවසවථොතේ දී ක්තෂවත්රතේ දී ලබො ගන්න ත ොරතුරු තමන්ම පිඹුර ඇඳීමට  ොක්ෂණික 
වශතයන් අවශෙ වන මැනුේ පරික්රමණ තර්ඛො සහ මැනුේ පරික්රමණ ලක්ෂ ඇතුලත් වන අ ර 
පසුකොීනව සිදු කරනු ලබො මැනුේ සඳහො ඕනෑම ලියොපදිංචි මිනින්තදොරුවරතයකුට එම ක්තෂවත්ර 
සටහන් අදොළ කොර්යොලතේදී පරීක්ෂො කිරීමට හො මුදල් තගවො ඡොයො පිටපත් ගැනීමට 
තදපොර් තේන්තුව විසින් ඉඩ ප්රසව ො සලසො දී ඇ .  

එතහත් සොමොනෙ මහයනයො තව  තමම ත ොරතුරු නිරොවරණය ීතමන් ක්තෂවත්රතේ මැනුේ සලකුණු 
ි ොම  තවනසව කිරීමක් තහෝ අසවථොනග  කිරීමක් සිදුකළතහොත් ඒවො නැව  පිිටුීමට 
මිනින්තදෝරු තදපොර් තේන්තුව ඉ ො විශොල කොලයක්, ශ්රමයක් හො පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවනු ඇ . 
එබැවින් අධිකොරී පත්රයක් ම  මනුේකර පිඹුරු සකසවකළ අවසවථොවකදී හැර තදපොර් තේන්තුව 
මගින් සකසව කරනු ලබන තවනත් පිඹුරක ක්තෂවත්ර සටහන් පිටපත් මහයනයො තව  නිකුත් කරනු 
තනොලබයි.  

...ප්රතික්තෂවප කිරීමට තහවතුව ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පනතත් 5 වන වගන්තිතේ ඇතුලත් කරුණක් 
යට ට ඇතුලත් කිරීමට අපහසු ොවයක් පවතින නමුත්, තමම ක්තෂවත්ර සටහන් මහයනයො තව  
නිකුත්ීතමන් ම විසින් ඉහතින සඳහන් කළ  හොනිදොයක  ත්ත්වය ප්රතයෝගිකව ඉදග  ීතේ 
අවධොනමක් පවතින බව....මො හට හැගී යන බැවින්... ත ොරතුරු... ප්රතික්තෂවප කරන බව ... 
අවධොරණය කර සිටිමි. 

ඉහ  ලිපිය පරිදි තපොදු අධිකොරිය විසින් මුහුණ පොන ගැටු සහග   ත්ත්වය පැහැදිලි වුවද, පන  ප්රකොරව 
ලබො දී ඇති ප්රතිචොරය පිළිග  තනොකි බැවින්, තකොමිෂන් සභොව විසින් විමසො සිටිතේ අභියොචක ඉල්ලො 
සිටින කැබලි වලට අදොළ (එනේ 169 , 170 කැබලි වල) ත ොරතුරු පමණක් තවන් තකොට ලබො දිය තනොහැකි 
ද යන්නයි. අභියොචකද පවසො සිටිතේ අවශෙ වන්තන් එම කැබලි යටතත් සඳහන්ව ඇති පුද්ගලයින්තේ නේ 
පමණක් වන බවයි.  වද තමම ත ොරතුරු අවශෙ වන්තන් නඩුවකට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහො බවත් දැනට තමම 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ඉඩම අයිතිකරුවන් තනොවන පිරිසක් භුක්ති විදින බැවින් ප්රතේණිය  හවුරු කර ගැනීමට තමම සටහන් 
අවශෙ බවත්ය. 

එම අවසවථතේදී එම පිටු අංක පරීක්ෂො කර බැීතේදී පැහැදිලි වුතේ සෑම පිටුවක්ම ලබො දීම අවශෙ තනොවන 
බවත් අභියොචක විසින් දැනට නිශවචි ව සඳහන් කර ඇති පරිදි, ප්රතේණිය දැනගැනීම සඳහො කැබලි වලට 
අදොලව නේ තකොට ඇති පුද්ගලයින් ඇතුළත් පිටු පමණක් ලබො දීතමන් ඉල්ීම සපුරොලිය හැකි බව පැහැදිලි 
විය.   

නිසයෝගය: 

තපොදු අධිකොරිතයි ත ොරතුරු නිලධරයොතේ සහ නේකළ නිලධරයොතේ ප්රතිචොර 2016 අංක 12 දරණ 
ත ොරතුරු පන ට අනුකූල තනොවන බව අවධොරණය කරනු ලැතබ්. ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති 

169, 170 කැබලි වලට අදොල ප්රතේණිය  හවුරු වන තකොටසව අඩංගු පිටු වල සහතික පිටපත් ලබො දීමට 
නිතයෝගය ලැබී සති තදකක් ඇතුළ  තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කරනු ලැතබ්. එම පිටු වල අඩංගු තවනත් 

කැබලි අංක වලට අදොළ ත ොරතුරු තවන්තකොට, අභියොචක ඉල්ලො සිටින කැබලි අංක වලට අදොළව පමණක් 
පිටපත් නිකුත් කරන තලසද අවධොරණය කරනු ලැතබ්.  
 
අභියොචනය තමයින් අවසන් කරනු ලැතබ්. 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතබ්. 

***** 

 

 


