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වදුරවමුදියන්තසේලතේ සී ො සිරිමැණිතේ එ. රේජිස්ට්රා රෙනරාල් රෙපාේතරේන්තුව - ඉඩේ  
 ස්ට්හ දිස්ට්ික් රෙනරාල් කාේයාලය 

 
RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යය පටිපොටිය)/ 1401/2019 (2019.10.29 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසේීතේ 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 (ගොසේතු හො 
අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  
 
සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂේඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂේඨ නීතීඥ  එසේ. ජී. පංචිතහේවො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වේගම  
 
අධෙේෂ-යනරොේ:  ඩී.ජී.එේ.වී . හපුආරච්චි 
 
අභියොචක                -     වදුරවමුදියන්තසේලතේ සී ො සිරිමැණිතේ 
තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    නේකළ නිලධරයො, රේජිස්ට්රා රෙනරාල් රෙපාේතරේන්තුව - ඉඩේ  

දිස්ට්ික් රෙනරාල් කාේයාලය 
  
 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.11.01 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

පිළිුරක් නැත. 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.02.05 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

පිළිුරක් නැත. 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.03.01 

 

අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.11.01 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදී. 
 

නීතීඥ ඉන්රොනි තසේනොරත්න මහත්මිය තේ.ඩී විලියේ තපතර්රොට ලියො සහතික කර ඇති 
ිරිතපේලගහතදනිය තහවත් ගිනිගහතදනිය ඕවිට නැමති ඉඩමට තමම අංක යටතත් 3252 තහෝ 
3253 අංක උපතයෝගී කර සොදන ලද වෙොය ඔප්පපතේ සහතික කල පිටප ේ 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 
අභියොචක විසින් 2019.02.05 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 
2019.03.01 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.    
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අභියොචනය සලකො බලන අවසේථොතේ දී උද්ග  වූ කොරණො: 

රකාමිෂන්ත ස්ට්භාව විසින්ත රනාතිසි යැවීරෙන්ත අනුරුව රපාදු අධිකාරිය රකාමිෂන්ත ස්ට්භාව රවත ෙ පිටපත් 
ස්ට්හිතව 2019.04 රවනි ෙස්ට් RL/COL/04/05 අභියාචක රවත ලිඛිත ව ෙැනුේ දී ඇත්රත් "ඉඩෙකට වයාෙ 
ඔප්පපු ස්ට්කස්ට් කිරීෙ ස්ට්ේබන්තධරයන්ත ඔබ විසින්ත රතාරුරු ෙැනගැනීරේ අයිතිවාසිකෙ පිලිබඳ රකාමිෂන්ත ස්ට්භාව 
රවත ඉදිරිපත් කර ඇති 2019.02.05 දිනැති අභියාචනය හා බැරේ . එහි ඔබ ස්ට්ඳහන්ත කර ඇති ඉන්තරානි 
රස්ට්නාරත්න" නෙැති නීතිඥ වරියක් විසින්ත ලියා ස්ට්හතික කල ඔප්පපුරේ රෙරවනි  පිටපත රෙෙ කාේයාලය 
රවත භාර දීෙට කටයුු රනාකර ඇති බැවින්ත, ඔබ විසින්ත ඉල්ුේ කරනු ලබන රතාරුරු ලබාදීෙට 
හැකියාවක් රනාෙැති" බවය. 
 
නිතයෝගය: 
 
රේජිස්ට්රා රෙනරාල් රෙපාේතරේන්තුව - ඉඩේ ස්ට්හ දිස්ට්ි ක් රෙනරාල් කාේයාලය 2016 අංක 12 ෙරණ 
රතාරුරු ෙැනගැනීරේ අයිතිවාසිකෙ පිළිබඳ පනත ප්රකාරව රපාදු අධිකාරියකි. එෙ නිස්ට්ා එහි විධිවිධාන 
අනුව කටයුු කිරීෙට නාගරික ස්ට්ංවේධන අධිකාරියට වයවස්ට්ථාපිත වගකීෙක් ඇත. 
 
2016 අංක 12 ෙරණ රතාරුරු ෙැනගැනීරේ අයිතිය පිළිබඳ පනරත් 3 (1) වගන්තතිය රෙරස්ට්ය, 

රේ පනරත් 5 වන වගන්තතිරේ විධිවිධාන වලට යටත්ව, රපාදු අධිකාරියක ස්ට්න්තතකරේ , භාරරේ 
රහෝ පාලනරේ ඇති රතාරුරුවලට ප්රරේශ වීරේ අයිතිවාසිකෙ ස්ට්ෑෙ පුරවැසියකුටෙ තිබිය යුුය. 

 
ඒ අනුව,රපාදු අධිකාරිය රවතින්ත රතාරුරු ලබා ගැනීෙ ස්ට්ෙහා පුරවැසියාරේ අයිතිය පැන නගිනුරේ  ඉල්ලා 
සිටින  ලෙ රතාරුරු රපාදු අධිකාරිය  ස්ට්න්තතකරේ , භාරරේ රහෝ පාලනරේ ඇති විටදී ය. තවෙ , රතාරුරු 
ඉල්ීෙ අොළ රතාරුරු රපාදු අධිකාරිරේ ‘ස්ට්න්තතකරේ රනාෙැති රපාදු අධිකාරිය අවධාරණය කරනු බව 
කරනු ලැරේ 
 
ඉහ  සඳහන්  ත්වයන් තුල, අභියොචක විසින් ඉේලො සිටින ත ොරතුරු අදොළ තපොදු අධිකොරිය සතුව තහෝ 
භොරතේ තහෝ පොලනතේ තනොමැති බැවින් තමම ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබො දීමට ත ොරතුරු 
දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකේ පන  යටතත් තපොදු අධිකොරිය බැදී  තනොමැ . එබැවින් තපොදු අධිකොරිතේ 
තීරණය තකොමිෂන් සභොව විසින්  හවුරු කිරීමට නිර්තද්ශ කරනු ලැතේ. එබැවින්ත අභියාචනය රෙයින්ත 
අවස්ට්න්ත කරනු ලැරේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසේතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
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