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කේ.ඒ.එව්.දමයන්ති එ. නිකයෝජ්ය ඩම්  කම මවරිසව් මර්යයරය  ්රිකුණාමරමය වශ රකීය ය කමම්  

මර්යයරය  ඳදවිශ්රීපුර  

RTIC Appeal (කඳෞීගලිම විභරග කිරීම) 85/2018 (2018.06.12 දින ඳැලති කම මින් වභර රැව්වීක් දී 

විභරග කිරීකමන් අනතුරුල අනුමත මරන ද නිකයෝගය)  
 
2016 අංම 12 දරම කත රතුරු දැනගැනීක්  අයිතිලරසිමම පිළිබ ඳනකේ 32(1) ලගන්තිය මරරල 

මරන ද නිකයෝගය වශ 2017 කත රතුරු දැනගැනීක්  අයිතිලරසිමම  පිළිබ කම මින් වභර රීතින්හි 

(ගරව්තු වශ අභියරචන මර්යයඳටිඳරටිය), රීති අංම 28 යටකේ ඳලතලරකගන යනු බන මර්යය ඳටිඳරටිය. 
 
වභරඳති     -  මහින්ද ගේමේපි  
කම මින් වභර වරමරජිම - තයෙ න නීඥ ක ෂාා ප පින්තට  යයලධන න  
කම මින් වභර වරමරජිම - තයෙ න නීඥ ක ්ව . . . පුචිහේතශාලා  

කම මින් වභර වරමරජිම   - ආචාධනය තවල්වි තිරුචන්ද්ර  
කම මින් වභර වරමරජිම - විනිසුරු තර හිනී ලල්ගම 
 

අධයේ-ජ්නරරම  - පියතිව ව රණසිචිශ 
 
අභියරචම   - තේ.ඒ.්ව .දමයන්ති  
කන තීසිේ ඳර්යලය  -  තේ.බී. නියාගරන්, වශකාර ඉඩේ තකොමවාරිව , නිතය යෙ ඉඩේ 

තකොමවාරිව  කාධනයාය, ත්රිකුණාණාමය 

ඩබ්ලිව්.. .්ල්.උදයචිග, ත ොරතුරු නි ාරී, ප්රාතීය ය තල්කේ කාධනයාය, පදවි ශ්රීපුර.  

 

කඳනීසිටීම 

අභියාචක   - තේ.ඒ.්ව .දමයන්ති මිය  

තපොදු අධිකාරිය   -  පී.පී.සුදත් විතේසිරි මයා  

 

කත රතුරු ඩමලීම කග නු මරන ද දිනය: 2017.10.27 

කත රතුරු නිධරිසයර තීරමය බර දුන් දිනය:   2017.11.01 (ැබුණු බල දැන්වීම) 

2017.11.09 
 

න් මෂ නිධරිසයර කලත අභියරචනය කය මු මෂ දිනය: 2017.12.13 

න් මෂ නිධරිසයර තීරමය බර දුන් දිනය:  පිළිතුරේ නැ   

RTIC කම මින් වභරල කලත අභියරචනය කය මු මෂ දිනය:  2017.12.15 
 

 
  
අභියරචනයට ඳසුබි් වූ මරුණු: 
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අභියාචක 2017.10.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉල් පම මගින් පශ  ත ොරතුරු විමවා ඇ . 
පදවි ශ්රී පුර 39 ඉ ඉඩතමහි පැලරුේ ශා ඉලත් ෂාරීේ පිළිබඳල 3ඉඉ - 037 ඔේත  බධන දේලා 
විව  ර ඉල්ලුේ  

 

ත ොරතුරු නි ාරියා 2017.11.09 දින ලිපියේ මගින් ත ොරතුරු ඉල් පම වේබන් ල කටයුතු ෂාරීමට 
කාධනයායට පැමිතණන තමන් අභියාචක තල  දන්ලා ඇ . ්නමුත් ැබුණු පිළිතුර වේබ තයන් 

වැහීමකට පත් විය ශැෂා ප්රතිචාරයේ තනොැබුණු තශාතුතලන් අභියාචක 2017.12.13 දිනැතිල නේකෂ 
නි ාරියා තල  අභියාචනයේ තයොමු කර ඇ . ්නමුත්, නේකෂ නි ාරියා  ම අභියාචනය භාර ගැනීම 

ප්රතිතෂාප කෂ තශාතුතලන්  අභියාචක 2017.12.15 දිනැතිල තකොමින් වභාල තල  අභියාචනයේ 
තයොමුකරන දී. 

 

අභියරචනය විභරග කිරීක්  අලව්ථරකේදී උීගතවූ මරරමර: 
 
තපොදු අධිකාරිය 2018.05.15 දිනැති ලිපිය මගින් තකොමින් වභාලට දන්ලා ඇත්තත් අභියාචක විසින් 
කාධනයා තගොනුතව් ඇති තල්ඛන ප්රතිතෂාප ෂාරීම තශාතුතලන් පමණේ විමවා ඇති ත ොරතුරු ඇයට බා 
ගැනීමට තනොශැෂා වූ බලයි. තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ තපොදු අධිකාරිය නිතය යනය කරමින් පැමිණි සිටි 
නි ාරීලරයා ඒ ශා වමානල ප්රකා කර සිටිතේ ත ොරතුරු ඇතුත් තපොදු අධිකාරි කාධනයා තගොනුතව් 
ඇති බපත්ර නිකුණාත් ෂාරීමට විතර   ාලයේ තනොමැති බලයි.  
 
අභියාචක ප්රකා කරන ීතී තපොදු අධිකාරිය විසින් තලනව  කෂ වශ තනොම  යලන ත ොරතුරු බා 
දීමට ප්රයත්නයක තයතදන බලයි.  
 
ඒඅනුල තකොමින් වභාතව් පරීේාලට අදාෂ තගොනුල රැතගන ඒමට සිය ්කග ාලය තපොදු අධිකාරිය 
ප්රකා කතෂාය.  

 
 
නිකයෝගය  

 
තපොදු අධිකාරියට අභියාචක විසින් 2017.10.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉල් පම මගින් විමවා ඇති ත ොරතුරට 
අදාෂ ලිපිතල්ඛන ්නේ අචික 1839 දරණ යනපද තගොඩ මඩ ඉඩේහි බපත්ර තගොනුල තකොමින් වභාතව් 
පරීේාලට රැතගන ්න තමන් තකොමින් වභාල තපොදු අධිකාරියට නිතය ග කරනු ැතබ්. 

 
 
අභියාචනය තමයින් කල්  බනු ැතබ්. 
 
ඊෂ  විභාග ලාරය:  039.07. 3  
 

 
RTIC Appeal (කඳෞීගලිම විභරග කිරීම) 85/2018 (2018.07.31 දින ඳැලති කම මින් වභර රැව්වීක් දී 

විභරග කිරීකමන් අනතුරුල අනුමත මරන ද නිකයෝගය)  
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2016 අංම 12 දරම කත රතුරු දැනගැනීක්  අයිතිලරසිමම පිළිබ ඳනකේ 32(1) ලගන්තිය මරරල 

මරන ද නිකයෝගය වශ 2017 කත රතුරු දැනගැනීක්  අයිතිලරසිමම  පිළිබ කම මින් වභර රීතින්හි 

(ගරව්තු වශ අභියරචන මර්යයඳටිඳරටිය), රීති අංම 28 යටකේ ඳලතලරකගන යනු බන මර්යය ඳටිඳරටිය. 
 
වභරඳති     -  මහින්ද ගේමේපි  
කම මින් වභර වරමරජිම - තයෙ න නීඥ ක ෂාා ප පින්තට  යයලධන න  
කම මින් වභර වරමරජිම - තයෙ න නීඥ ක ්ව . . . පුචිහේතශාලා  
කම මින් වභර වරමරජිම - ආචාධනය තවල්වි තිරුචන්ද්ර  
කම මින් වභර වරමරජිම - විනිසුරු තර හිනී ලල්ගම 
අධයේ-ජ්නරරම  - පියතිව ව රණසිචිශ 
 
අභියරචම   - තේ.ඒ.්ව .දමයන්ති මිය 

කන තීසිේඳර්යලය  -  තේ.බී. නියාගරන්, වශකාර ඉඩේ තකොමවාරිව , නිතය යෙ ඉඩේ 

තකොමවාරිව  කාධනයාය, ත්රිකුණාණාමය 

ඩබ්ලිව්.. .්ල්.උදයචිග, ත ොරතුරු නි ාරී, ප්රාතීය ය තල්කේ කාධනයාය, පදවි ශ්රීපුර.  

 

කඳනීසිටීම 

අභියාචක   - තේ.ඒ.්ව .දමයන්ති මිය  

තපොදු අධිකාරිය   -  පී.පී.සුදත් විතේසිරි  

 
අභියරචනය විභරග කිරීක්  අලව්ථරකේදී උීගතවූ මරරමර: 

 
12.06.2018 දිනැති නිතය ගය අනුල තපොදු අධිකාරිය විසින් ත ොරතුරු ඉල් පම මගින් විමවා ඇති 
ත ොරතුරට අදාෂ ලිපිතල්ඛන ්නේ අචික 1839 දරණ යනපද තගොඩ මඩ ඉඩේහි බපත්ර තගොනුල 
තකොමින් තකොමින් වභාතව් පරීේාලට ඉදිරිපත් කරන දී. 

 

්හි ප්රතිඵයේ තව තකොමින් වභාතව් අධීේණය යටතත් ඉඩේ අලවර පත්රය වශ 1839 දරණ යනපද 
තගොඩ මඩ ඉඩතමහි බපත්රය තගොනුතව් අදා තයධන ලාධන ාල වම  වචිවන්දනය ෂාරීම වඳශා 
අභියාචකයාට අලවර ැබිණ. ඉන් අනතුරුල අභියාචකයා තයධන ලාධන ාතව් පිටප ේ ඉල්ා සිටින දී. 
තකතවා තල ත්, තපොදු අධිකාරිය  තයධන ලාධන ාතව් පිටප ේ බා දීම ප්රතිේතාප කරන දී.  
 
තකොමිවම විසින් අභියාචකයාතේ අල ානයට තයොමු කරනු ැබුතව් තයධන ලාධන ාතව් පිටප ේ නිකුණාත් 
ෂාරීම වඳශා තපොදු අධිකාරියට බයේ තනොමැති බල වශ තයධන ලාධන ාල ආණ්ඩුතව් ඔප්පුලේ තව 

ගැතනන බැවින් ්හි පිටප ේ බා දීමට බය ඇත්තත් අධිකරණයට පමණේ බලයි.  
 
ඒඅනුල, පදවි ශ්රී පුර 1839 ඉඩතමහි පැලරුේ ශා ඉලත් ෂාරීේ පිළිබඳල 1992-2017 ඔේත  බධන දේලා 
විව  ර බා දීමට  සිය ්කග ාලය තපොදු අධිකාරිය ප්රකා කතෂාය.  
 
 

නිකයෝගය  

 

පදවි ශ්රී පුර 1839 ඉඩතමහි පැලරුේ ශා ඉලත් ෂාරීේ පිළිබඳල 1992-2017 ඔේත  බධන දේලා විව  ර බා 
දීමට තපොදු අධිකාරියට නිතය ග කරනු ැතබ්. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 

4 
 

 
ඒ වේබන් තයන් තපොදු අධිකාරිය විසින් තමම තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ ්ක වූ පරිදි, තමම නිතය ගය 
ැබී වති තදකේ ඇතු  තශ  ඊට තපර, බා දී ඇති ත ොරතුරු ැයිව තුග  කර ඇති ආලරණ ලිපියේ 
ඇතුළුල, තමම තකොමිවම ට පිටප ේ වහි ල අභියාචකයා තල  ත ොරතුරු බා දිය යුතුය. 
 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබද 27(3) ලගන්තිතේ තකොමින් වභා රීඥ න් ට (ගාව තු වශ 
අභියාචනා කධනයපටිපාටිය), අනුල තමම නිතය ගය අභියාචනය පාධනලකරුලන් ශට බා දීමට කටයුතු 
කරන තමන් නිතය ග කරයි. 
 
ත ොරතුරු අභියාචකයාට බා දීතේ පදනේ ම  තමම අභියාචනය තමතවා අලවන් කරන දී. 
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................................................................................................. 
මහින්ද ගේමේපි, වභාපති 
 
 
................................................................................................. 
තයෙ න නීඥ ක ්ව . . . පුචිහේතශාලා, තකොමින් වභා වාමාජික  
 
 
................................................................................................. 
තයෙ න නීඥ ක ෂාා ප පින්තට  යයලධන න, තකොමින් වභා වාමාජික 
 
 
................................................................................................. 
ආචාධනය තවල්වි තිරුචන්ද්ර, තකොමින් වභා වාමාජික  
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විනිසුරු තර හිනී ලල්ගම, තකොමින් වභා වාමාජික 
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