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පී . ඒ. ශාන්තා කුමාරි  එ  ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය, මැදිරිගිරිය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/748/18 (2019.07.30 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 

කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                  මින්ද ගේමේපිල  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   - පී. ඒ. ශොන් ො කුමොරි     

ද ාතිසි ලත් පාර්ශවය             - නේකළ නිලධොරි, ප්රොතද්ශීය තල්කේ කොර්යොලය - මැදිරිගිරිය  

 

දපනීසිටීම   

අභියොචක   - පී. ඒ. ශොන් ො කුමොරි 

යසවතී වොසල  

තපොදු අධිකොරිය  - සී. එේ. කරුණොරත්න, ප්රොතද්ශීය තල්කේ - ප්රොතද්ශීය තල්කේ කොර්යොලය,  

    මැදිරිගිරිය 

    ඉ. එේ. එසව. දිසොනොයක, පරිපොලන නිලධොරි - ප්රොතද්ශීය තල්කේ කොර්යොලය,  

    මැදිරිගිරිය  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.07.04 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.07.05 සහ 

2018.07.19 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.08.17 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.09.27 

 

අභියාච යට පසුබිම්ූ කරුණු: 

අභියොචක 2018.07.04 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

1. NCP/MG/L1/420 තගොනුතවි ඇති ත ොරතුරු 

2. කවුඩුළුවැව 1 පියවර අංක 515 දරණ ඉඩම පිලිබඳ ත ොරතුරු 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

2018.08.17 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව 

නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2018.09.27 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාදේදී උේගතූ කාරණා: 

තකොමිෂන් සභොතේ ප්රශවන කිරීතේදී තපොදු අධිකොරිය තපන්නුේ කර සිටිතේ අභියොචක විසින් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

NCP/MG/L1/420 නමැති තගොනුව අසවථොනග ී ඇති අ ර තමිදී අ.ය.පි.තපො 76 කැබලි අංක 220 දරණ ඉඩම 

ආශ්රි ව ඇති රක්ි  ඉඩම පිළිබඳව ගැටළු පැන නැගී ඇති අ ර තමම ඉඩම සේබන්ධතයන් අයිතිය පිළිබඳව 

අභියොචක තමන්ම ඇයතේ සතහෝදරතයකු අ ර ආරවුලක් ඇතිබවය.  

අභියොචක තමවිට තමම NCP/MG/L1/420 නේ තගොනුව තපොදු අධිකොරිය විසින් අසවථොනග ී ඇති බවට පැවසුවද, 

මීට තපර තපොදු අධිකොරිතේ ලැයිසවතුවක ඉි  අංක සඳහන් තගොනුව 2009.02.20 දින භොරතගන ඇ  බවට ලිඛි ව 

සඳහන්ව ඇති බවට තපන්නුේ කරන ලදී.  වද, තමම රක්ි  ඉඩමට බලපත්රයක් ඇති බව අභියොචක විසින් 

තකොමිෂන් සභොවට ඉදිරිපත් කලද තපොදු අධිකොරියට එම බලපත්රයක් පිළිග  තනොහැකි බවට ප්රකොශ කරන ලදී.  

තකොමිෂන් සභොව විසින් NCP/MG/L1/420 යන තගොනුව අසවථොනග  වූතේ තකතසවද යන්න තපොදු අධිකොරිතයන් 

විමසු කල එයට පිළිතුරු වශතයන් තපොදු අධිකොරිය පැවසුතේ එම තගොනුව භොරගත් නමුදු තමය නී ෙොනුකූල 

තගොනුවක් තනොවන බවට ප්රොතද්ශීය තල්කේ තුමිය විසින් ප්රකොශ කරන ලද බවය.  වද එම තගොනුව භොරගත්  නමුත් 

එය අසවථොනග ව ඇති බවත්, තමි තලයර් පිටපත් පරික්ෂො කිරීතේදී එය වංචනික තලසට අභියොචක විසින් ඇයතේ  

නමට සංතශෝධනය කරන ලද්දක් බවට සැකයක් ඇති බවත් තපොදු අධිකොරිය ප්රකොශ කරන ලදී.  වදුරටත් තමම 

තලයර් වොර් ොතේ අත්සනක් තනොමැති ී තේ අඩුපොඩුවට වගකිව යුත්තත් තපොදු අධිකොරිය තනොතේද යන්න තකොමිෂන් 

සභොව විසින් ප්රශවන කල විට තපොදු අධිකොරිය  වදුරටත් පැහැදිලි කර සිටිතේ තලයර් පිටප ක තවනසක් සිදු කරන්නො 

වූ ඕනෑම අවසවථොවක ප්රොතද්ශීය තල්කේතේ අත්සන  තිබිය යුතු නමුත් තමම තලයර් පිටපතත් අවසොන සංතශෝධනතේ 

අත්සන් තුනක් ඇති නමුත් ප්රොතද්ශීය තල්කේතේ අත්සන එි තනොමැති බවය. 

තමිදී පොර්ශව තදක අ ර ත ොරතුරු ඉල්ීේ කර ඇති ඉඩේ තකොටස පිළිබඳව අනවතබෝධයක් තිබූ තහයින් 

තකොමිෂන් සභොව මැදිහත්ව පැහැදිලි වශතයන්ම ත ොරතුරු ඉල්ීම කිරීමට අදොළ ඉඩේ තකොටස නිරවුල්ව හඳුනොගත් 

අ ර තමම ත ොරතුරු ඉල්ීම අ.ය.පි.තපො 76 කැබලි අංක 220 දරණ ඉඩම ආශ්රි ව ඇති රක්ි  ඉඩමට අදොළ  

NCP/MG/L1/420 තගොනුතේ ත ොරතුරු ඉල්ීමක් වශතයන්  හවුරු කරන ලදී. 

තමතලස තගොනුවක් අසවථොනග  වූ විටක එය පිළිබඳව නියමි  පරීක්ෂණයක් කර ඉන්පසුව දිවුරුේ ප්රකොශයක් මගින් 

එය  හවුරු කල යුතු බවට තපොදු අධිකොරියට තකොමිෂන් සභොව විසින් උපතදසව කරන ලද අ ර ත ොරතුරු පන  

ප්රකොරව 2016 වර්ෂයට තපර වසර 10ක ත ොරතුරු සියලුම තපොදු අධිකොරීන් මගින්  බොග  යුතු බවත් පවසන ලදී. 

නිදයෝගය: 

තකොමිෂන් සභොව මගින් අසවථොනග ව යයි පවසන NCP/MG/L1/420 නේ තගොනුව පිළිබඳව සුදුසු පරීක්ෂණයක් 

පවත්වො එය අසවථොනග  ී ඇති බවට  හවුරු වුවතහොත් එය දිවුරුේ ප්රකොශයකින් ලිඛි ව ඉදිරිපත් කරන තලසට 

තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කරනු ලැතේ.  

අභියොචනය කල්  බන ලදී. 
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මීළඟ කැඳීේ දිනය: 10.12.2019 

 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 748/18 (2019.12.10 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැසවී තේ 

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.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජ රාේ:  ඩි.ජි. හපුආරච්චි 

 

අභියාචක:   පි.ඒ.එස්. කුමාරි 

ද ාතිසි ලත් පාර්ශවය:             නම් කල නිලධාරී, ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය මැදිරිගිරිය 

 

දපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ නැත. 

තපොදු අධිකොරිය - -           සි.එම්.කරුණාරත්න  (ප්රාදේශීය දේකම්) 

    ඊ.එම්.එස්. දිසානායක (පරිපාලන නිලධාරී) 

 

 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාදේ දී උේගත ූ කාරණා: 

 

දතාරතුරු ඉේීම සම්බන්ධදයන් විමසීදම්දී, දපාදු අධිකාරිය පවසා සිටිදේ NCP/MG/L1/420 නම් ද ානුව 
අස්ථාන ත වී තිබු බවත් දැන් එය සමු වී ඇති බවත් ය.  එබැවින් දතාරතුරු ඉේීදම් අයිතම අංක 2 ට අදාළ 
දතාරතුරු අභියාචක හට ලබා දීමට හැකි බව දපාදු අධිකාරිය තවදුරටත් අවධාරණය කරන ලදී.  
 
තවද දපාදු අධිකාරිය දතාරතුරු ඉේීදම්  අයිතම අංක  2 න්, ඉේලා ඇති දතාරතුරු, එනම්, NCP/MG/L1/420 
ද ානුදවහි ඇති දතාරතුරු බැවින් එම සම්පුර්ණ ලිපි ද ානුවම අභියාචක හට ලබා දිදම් ප්රදයෝගික අපහසුතාවයක් 
පවතින දහයින් අභියාචක හට දපාදු අධිකාරිය දවත පැමිණ ද ානුව පරික්ෂා කර අවශ්ය සියලුම දතාරතුරු ලබා 
 ැනීමට අවස්ථාවක් සලසා දීමට දපාදු අධිකාරිදේ එක  බව  අවධාරණය කරන ලදී. 
 
 
නිදයෝගය: 
 
මැදිරිගිරිය, ප්රොතද්ශීය තල්කේ කොර්යොලය 2016 අංක 12 දරණ දතාරතුරු දැන ැනීදම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත 

ප්රකාරව දපාදු අධිකාරියකි. එම නිසා එහි විධිවිධාන අනුව කටයුතු කිරීමට මැදිරිගිරිය, ප්රොතද්ශීය තල්කේ කොර්යොලය 

වයවස්ථාපිත ව කීමක් ඇත. 

 
2016 අංක 12 දරණ දතාරතුරු දැන ැනීදම් අයිතිය පිළිබඳ පනදත් 3 (1) ව න්තිය දමදසය්, 
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දම් පනදත් 5 වන ව න්තිදේ විධිවිධාන වලට යටත්ව, දපාදු අධිකාරියක සන්තකදේ , භාරදේ දහෝ 
පාලනදේ ඇති දතාරතුරුවලට ප්රදේශ් වීදම් අයිතිවාසිකම සෑම පුරවැසියකුටම තිබිය යුතුය. 

 
ඒ අනුව,දපාදු අධිකාරිය දවතින් දතාරතුරු ලබා  ැනීම සදහා පුරවැසියාදේ අයිතිය පැන නගිනුදේ  ඉේලා සිටින  
ලද දතාරතුරු දපාදු අධිකාරිය  සන්තකදේ , භාරදේ දහෝ පාලනදේ ඇති විටදී ය. තවද, ඉේීදම් අයිතම අංක 2 
ට අදාළ දතාරතුරු, එනම්, NCP/MG/L1/420 ද ානුදවහි ඇති දතාරතුරු, දපාදු අධිකාරිදේ ‘සන්තකදේ ඇති බව 
දපාදු අධිකාරිය අවධාරණය කරනු ලැදේ. 
 
ඉහත සඳහන් තත්වයන් තුල, අභියාචක විසින් ඉේලා සිටින යිතම අංක 2 ට අදාළ දතාරතුරු දපාදු අධිකාරිය සතුව 
දහෝ භාරදේ දහෝ පාලනදේ ඇති බැවින් දමම දතාරතුරු අභියාචක දවත ලබා දීමට දතාරතුරු දැන ැනීදම් 
අයිතිවාසිකම් පනත යටදත් දපාදු අධිකාරිය බැදී ඇත. 
 
තවද, දපාදු අධිකාරිය එකඟ වූ පරිදි NCP/MG/L1/420 ද ානුවට අදාළ ලිපිද ානු පරීක්ෂා කිරීමට අභියාචක හට 
දපාදු අධිකාරිය දවත පැමිණීමට දිනයක් ලබා දීමට දපාදු අධිකාරියට නිදයෝ  නිදයෝ  කරනු ලැදේ. තව ද  අද 
සිට මාසයක් ඇතුලත දම් සම්බන්ධදයන් දපාදු අධිකාරිය  ත් ක්රියා මාර්  පිලිබඳ දකාමිෂන් සභාව දවත දැන්වීමට 
දපාදු අධිකාරිය හට තවදුරටත් නිදයෝ  කරනු ලැදේ. 
 
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 ලැතේ. 
 
ඉහ   තකොන්තද්සියට යටත්ව අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 
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