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එව්.ඒ. එව්. එව්.  පඳපේරා එ ප්රාපේශීය පේකම් කාේයාය ඳාදුක්ක 
 

RTIC Appeal (පේඛනගත කාේයඳටිඳාටිය/පඳෞේගලික විභාග කිරීම)/1O7/2017 (2017.11.23, 
2018.01.22, 2018.03.27, 2018.05.22 දිනයන්හි ඳැලති විධිමත් පකොමින් වභා රැව්වීපම්දී විභාග 

කිරීපමන් අනතුරුල 2018.05.22 දින අනුමත කරන ද නිපයෝගය)  
 
2016 අංක 12 දරණ පතොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනපත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 

ද නිපයෝගය වශ 2017 පතොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිලාසිකම පිළිබ පකොමින් වභා රීතින්හි (ගාව්තු 

වශ අභියාචන කාේයඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටපත් ඳලතලාපගන යනු බන කාේය ඳටිඳාටිය. 
 
වභාඳති - මහින්ද ගේමන්පි  
පකොමින් වභා වාමාජික - තයෙ න නීඥ    ෂාා ප පින්තට  යයලධනධන  
පකොමින් වභා වාමාජික - තයෙ න නීඥ    ්ව   ප ංචිහේතශාලා  
 පකොමින් වභා වාමාජික - ආචාධනය තවල්වී තිරුචන්ද්රන්  
පකොමින් වභා වාමාජික - විනිසුරු තර හිනී ලල්ගම  
 
අධයක්ෂ නනරාේ - පියතිව ව රණසිචිශ  
  
අභියාචක   -  ්ව .ඒ. ්ව . ්ව .  තඳතධනරා මශ ා 
පනොතීසිත් ඳාේලය  - ්ච් ්ව  තශාලතේ, ප්රාතීයය තල්කේ කාධනයාය ඳාදුක්ක 
 
පඳනීසිටීම 
අභියාචක - ්ව .ඒ. ්ව . ්ව .  තඳතධනරා මශ ා 
පඳොදු අධිකාරිය - බී. ඒ.ඩී. හේන් ක, ADS, ඳාදුක්ක ප්රාතීයය තල්කේ කාධනයාය 

 
පතොරතුරු ඉේලීම පගොනු කරන ද දිනය: 2017.03.24 

පතොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:   2017.04.01 

නම්කෂ නිධාරියා පලත අභියාචනය පයොමු කෂ දිනය: 2017.05.02 

නම්කෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:  ප්රතිචාරයක් තනොමැ  

RTIC පකොමින් වභාල පලත අභියාචනය පයොමු කෂ දිනය:  2017.05.17 

 
අභියාචනයට ඳසුබිම්වූ කරුණු: 
 

අභියාචක 2017.03.24 දිනැති ඉල්ලීම මගින් 1328/තකො /ප්රා/ශචි ප්රධාන ඳත්රයට අදා ලන  පපි තගොනුතේ 
ඇති ඳශ  ත ොරතුරු ඉල්ා සිටින දී.  
 

1. ඉශ  වදශන් ප්රධාන ඳත්රයට අදාෂ රයතේ ඉඩම නැල  රයයට භාරදීම වදශා ප්රධාන ඳත්ර කරු වශ 
ඔහු විසින් නේ කරන ද ඳසු උරුම කරු විසින් ප්රාතීයය තල්කේ තුමාට බා තදන ද ප්රකා, 

2. ප්රධාන ඳත්රය ප්රදානය ෂාරීමට තඳර තිබු බඳත්රය වශ ඉල්ලුේ කරන ද ඉල්ලුේ ඳත්ර, 
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3. ඉශ  වදශන් ඉඩේ මිනුේ කටයුතු කරන ද මිනින්තද රු මශ ා විසින් අඩි 10ක් ංළුල් ව මාධනගය 
වශ ඉඩතේ මැනුේ කටයුතු කරන ද පිඹුර වශ 

4. අනිත් ඳාධන ලය විසින් විවිධ අලව ථා ලදී  පපි තගොනු ග  කරන ද සියලුම  පපි 
 
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ නිධාරියා 2017.04.01 දිනැති  පපිය මගින් අචික 04 කරුණ යටතත් අභියාචක 
විසින් ඉල්ා ඇති "අනිත් ඳාධනලය විසින් විවිධ අලව ථා ලදී   පපිතගොනු ග  කරන ද සියලුම  පපි" 
යන්තනන් අදශව  කර ඇති තලනත් ඳාධන ලයට අදා අයතේ නේ ශා කාරණය නි හේ ල වදශන් කර තඳොදු 
අධිකාරිය තල  දන්ලන  තව  අභියාචකට දැනුේ තදන දී. අභියාචක තමයින් වැහීමකට ඳත් තනොව 
බැවින්  2017.05.02 දිනැතිල නේකෂ නිධාරියා තල  අභියාචනයක් ඉදිරිඳත් කර ඇ . නේකෂ 
නිධාරියාතගන් ප්රතිචාරයක් තනොද තශයින්, අභියාචක විසින් 2017.05.17 දින ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 
අයිතිලාසිකම පිළිබදල තකොමින් වභාල තල  අභියාචනයක් තයොමු කරන දී  
 
 
අභියාචනය වකා බන අලව්ථාපේදී උේගතවූ කාරණා: 

 
අභියාචක අභියාචනය විභාග කරන අලව ථාතේදී ඳලවා සිටිතේ ඔහු රයතේ ඉඩමක ඳදිචිහේවී සිටින බලත් 
ඊට අදාෂල අධිකරණතේ නඩු කටයුත් ක් ඳලතින බලත් ඒ අනුල ඒ වශා ඉශ   පයවි ප අලෙ බලත් 
ඳලවා සිටින දී. අභියාචක  ලදුරටත් ඳලවා සිටිතේ ඉඩමට අදාෂ  පයෂායවි ප සියල්  ලමත් තේ ලන 
විට මියතගොව  ඇති තව මසිරි නමැති ංීගයාතේ නමට තිතබන බලය. තව මසිරි නැමැත් ාට දියණියන් 
සිටින බලත් ඔවුන්තගන් ්ක් අතයකුතේ ංත කු ඳසු උරුමකරු තව නේ කර ඇති බල ඳලවා සිටින දී.  
තඳොදු අධිකාරිය ඳලවා සිටින ීතී තමම ඉඩමට අදාෂ බඳත්ර ාභියා මිය තගොව ඇති බැවින් ්ම 
බඳත්ර ාභීන්තේ ඳසු උරුමකරුලන්තගන් තමම ත ොරතුරු බා ගැනීම වේබන්ධතයන් ඔවුන්තේ 
කැමැත්  බා ග  යුතු බලයි.  
අභියාචක ඳලවා සිටිතේ  මාට තමම ත ොරතුරු බා දීමට ඳසු උරුමකරුලන් කැමැත්  බා දී ඇති 
බලය. ්නමුත් තඳොදු අධිකාරිය ඳලවා සිටිතේ අභියාචක ඳලවා සිටින තමම කැමැත්   ශවුරු ෂාරීමට 
තඳොදු අධිකාරිය කටයුතු කරමින් සිටින බලයි.  ලද ඉඩේ බඳත්රයක් වේබන්ධතයන් ලන බැවින් තමම 
ඉඩම රයය වතු ඉඩමක්ද යන්න  ශවුරු කර ගැනීතේ වශා ඉඩේ තකොමවාරිව  යනරාල්තුමාතේ ද 
උඳතදව  අලෙ බල ඳලවා සිටින දී.   ලද අභියාචක ලරින් ලර ත ොරතුරු ඉල්ලීේ තයොමු කරන බලත් ්ම 
ඉල්ලීේ ල පන් ඉල්ා සිටින කරුණු ඳශැදි ප තනොමැති බලත් ඳලවා සිටින දී. 
 
නිපයෝගය  
 
අභියාචකට ඳැශැදි පල අලෙ ත ොරතුරු කුමක්ද යන්න  පිත ල තඳොදු අධිකාරිය තල  තමම අලව ථාතේදී 
බා තදන තවට නිතය ග කර සිටිමු. 
තඳොදු අධිකාරියට තමම ත ොරතුරු බා  දිය ශැෂා දැයි තවොයා බැලීමට නිතය ග කරනු ැතේ.  
අභියාචනය තමතවා කල්  ැතේ. 
***** 
 
 
 
 
 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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RTIC Appeal (තඳෞීග පක විභාග ෂාරීම)/1O7/2017 (2018.07.10 දින ඳැලති විධිමත් පකොමින් වභා 

රැව්වීපම්දී විභාග කිරීපමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිපයෝගය)  
 
2016 අංක 12 දරණ පතොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනපත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 

ද නිපයෝගය වශ 2017 පතොරතුරු දැනගැනීපම් අයිතිලාසිකම පිළිබ පකොමින් වභා රීතින්හි (ගාව්තු 

වශ අභියාචන කාේයඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටපත් ඳලතලාපගන යනු බන කාේය ඳටිඳාටිය. 
 
වභාඳති - මහින්ද ගේමන්පි  
පකොමින් වභා වාමාජික - තයෙ න නීඥ    ෂාා ප පින්තට  යයලධනධන  
පකොමින් වභා වාමාජික - තයෙ න නීඥ    ්ව   ප ංචිහේතශාලා  
 පකොමින් වභා වාමාජික - ආචාධනය තවවී තිරුචන්ද්රන්  
පකොමින් වභා වාමාජික - විනිසුරු තර හිනී ලල්ගම ය  
 
අධයක්ෂ නනරාේ - පියතිව ව රණසිචිශ  
  
අභියාචක   -  ්ව .ඒ. ්ව . ්ව .  තඳතධනරා මශ ා 
පනොතීසිත් ඳාේලය  - ්ච් ්ව  තශාලතේ. ඳාදුක්ක ප්රාතීයය තල්කේ කාධනයාය  
 
පඳනීසිටීම 
අභියාචක - ්ව .ඒ. ්ව . ්ව .  තඳතධනරා මශ ා 
පඳොදු අධිකාරිය - බී. ඒ.ඩී. හේන් ක, වශකාර ප්රාතීයය තල්කේ, ඳාදුක්ක ප්රාතීයය තල්කේ කාධනයාය 
 

අභියාචනය වකා බන අලව්ථාපේදී උේගතවූ කාරණා: 
 

තඳොදු අධිකාරිය ඳලවා සිටිතේ ඉදිරිඳත් කරන ද ඳැමිණිල්තල් වශන් කරුණු 1 වශ 3 මගින් ඉල්ා ඇති 
ත ොරතුරු තකොමින් වභාල විසින් 2017.11.23 දින නියම කරන ද නිතය ගය අනුල අභියාචකයා තල  
භාර තදන දී. 
තකොමින් වභාල තඳොදු අධිකාරිතයන් අචික 2 යටතත් ඉල්ලු ත ොරතුරු බා දීමට අතඳොශවත් ව කාරණය 
පිළිබද විමසු අලව ථාතේදී තඳොදු අධිකාරිය ඳලවා සිටිතේ තමම ගැටලුලට තුඩු දී ඇති ඉඩතේ අයිතිය හිමි 
ලනුතේ ඉඩේ වචිලධනධන ආ ා ඳන  ප්රකාරල තල්  ාඥ න්ට ලන බැවින් ඉල්ලුේ කරු ඉන් ඳරිබාහිර අතයකු 
ලන බැවින්ද ඉල්ා ඇති තල්ඛන තමම තීඳතල් හිමිකරුතේ වශ උරුමකරුලන්තේ ලන බැවින්ද තේලා 
ඔවුන්තේ ංීග පක ත ොරතුරු බැවින් 5 (1) (අ) ලගන්තිය ප්රකාරල ත ොරතුරු ප්රතික්තාඳ කර සිටින 
බලත්ය.  

තලනත් තකතනකුට අයත් 1328/තකො /ප්ර/ශචි දීමනා ඳත්රයට අදා ඉඩම අභියාචකයා විසින් මිදීතගන 
ඇති බලත් ඒ වේබන්ධතයන් ගැටළු කාරී  ත්ලයක් ඇති වී ඇති බලත් ්ය නිරාකරණය කර ගැනීමට අදාෂ 
ත ොරතුරැ ලැදගත් බලත් අභියාචකයා ඳලවන ීතීය 

 
නිපයෝගය:  
 
ඉශ  වශන්  ත්ලයන් තු, අචික 2 අයි තමන් ඉල්ා සිටින ත ොරතුරු ්නේ, ප්රධාන ඳත්රය ප්රදානය 
ෂාරීමට තඳර තිබු බඳත්රය වශ ඉල්ලුේ කරන ද ඉල්ලුේ ඳත්ර, අභියාචකයාට බා තදන තව තකොමින් 
වභාල නිතය ග කරන දී. තකොමින් වභාල තල  පිටඳ ක් වමග වති තදකෂාන් අභියාචකයා තල  ්ම 
ත ොරතුරු බා දීමට තඳොදු අධිකාරිය ්කඟ විය. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 

4 

 

රායෙ ආය නල විනිවිදභාලය ශා ලගවීම ලැඩි ෂාරීම වේබන්ධතයන් ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ ඳනතත් 
මූධධනම විදශා දක්ලමින් ක්ණික ආයාචනතේ රාජ්ය අධිකාරිතේ වශතය ගී ාලය තකොමින් වභාතේ 
අලධානයට තයොමු විය. 
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබද 27(3) ලගන්තිතේ තකොමින් වභා රීඥ න් ට (ගාව තු වශ 
අභියාචනා කධනයඳටිඳාටිය), අනුල තමම නිතය ගය අභියාචනය ඳාධනලකරුලන් ශට බා දීමට කටයුතු 
කරන තමන් නිතය ග කරයි. 
ත ොරතුරු අභියාචකයාට බා දීතේ ඳදනම ම  තමම අභියාචනය තමතවා අලවන් කරන දී. 
 

**** 


