
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
 

එස්.එම්. මන ෝජ් ප්රස්න  එනහිව     සරහ්ෂණ  නපාර්තමනම්්නතු  

 
RTIC Appeal/ 155/ 2017 (තමම අභියාචන නිතයෝගය 15.12.2017 දින ඳැලති තකොමින් වභාතේ උඳ 
තකොමිටි වභාල මගින් කාරණය වෂකා බැලීතමන් අනතුරුල 19.12.2017 දින ඳැලති තකොමින් වභා 

රැව්වී තේ තකොටවක් තව වැ කරන දී.) 
 

සභරාති               -  මහින්ද ගේමේපි මශ ා 

සරමරජික   - තයේන නීඥ  එව්.ජී. පුංචිතශේලා මශ ා 

සරමරජික   -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර මිය 

 

අභියරචක     - එව්. එේ. මතනෝජ් ප්රවන්න මශ ා  

න ොතීසි ලත් ාර්තශ ය    - එව්.ඒ. අනුර වතුරුසිුංශ මශ ා, ලන වුංරක්ෂණ යනරාල්  

 

නානී සිටීම  -  එව්. එේ. මතනෝජ් ප්රවන්න මශ ා  

    ඩබ්ලිේ. එේ. එච්. විතජ්රත්න මශ ා, දිවා ලන නිධාරී, මඩකපල 

    ජී.ඩී.ජී. වරත් කුමාර මශ ා, වශකාර ලන වුංරක්ෂණ යනරාල් 

 

අභියාචක ඳැමිණ සිටිතේය. ඩබ්ලිේ. එේ. එච්. විතජ්රත්න, දිව්ත්රික් ලන නිධාරී මඩකපල වශ ජී.ඩී.ජී. 

වරත් කුමාර්, වශකාර ලන වුංරක්ෂණ යනරාල් තඳොදු අධිකාරිය නිතයෝයනය කරමින් ඳැමිණ සිටිතයෝය. 

අභියාචක 10.03.2017 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීමකින් ඳශ  වශන් මාදුරු ඔතේ දකුණු බැේම ආවන්න 

ප්රතශය (දිවුඳ ාන ප්රතශය  දියුණු කිරීමට අදාල ත ොරතුරු ලර්ග 7ක් ඉල්ා සිටින දී.   

 

1. මාදුරුඔය දකුණු ඉවුර වුංලර්ධන ප්රතශතේ තඳොදු අධිකාරියට අදාෂ ඉඩේ ප්රමාණය අක්කර ලලින් 

සිතියේ ද ඇතුළුල  

2. සිතියේ ලට අදාල ඉඩේ යේ පශගතයකු ශට දී තිතබ්ද? 

3. තඳොදු අධිකාරිතේ ඉඩේ කිසියේ තකතනකුට ඳරිශරණයට දී තිතබ් නේ ඒ තකොඳමණ කක සිටද? 

4. ඒ කුමන ඳදනමක් ම ද? 

5. තඳොදු අධිකාරියට අයත් ඉඩේ තකතනකුශට බා තදන්තන් නේ ඒ කුමන කාර්යයක් වශා ද? 

6. තඳොදු අධිකාරියට අයත් ඉඩේ යේ තකතනකු ඳරිශරණය කරන්තන් නේ තදඳාර් තේන්තුල වතු 

අණඳනත් ක්රියාත්මක කිරීමට 2016.08.02 දින සිට ඉදිරියට ග ලන කාය (නි්චි ල දක්ලන්න  

7. 06 කාරණයට අදාෂ ලන්තන් කුමන ඳන ක කුමන ලගන්තියක් ද? 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
 

 

අභියාචක අභියාචනතේ වශන් කර ඇත්තත් ත ොරතුරු නිධාරීලරයා 2017.04.18 ලැනි දින පිළිතුරු 

බා දුන්නද ඔහු එයින් වෑහීමකට ඳත් තනොවුන නිවාතලන් නේ කෂ නිධාරීලරයාට 2017.05.04 ලන දින 

අභියාචනයට තයොමු කෂ බලයි. ඉන්අනතුරුල  නේකෂ නිධාරීලරයා 2017.05.31 ලැනි දින ඔහුතේ 

ඥරණය බාදුන්නද එයිනුත් වැහීමකට ඳත් තනොවුන බැවින් තකොමින් වභාලට 2017.06.12 දා මින් 

අභියාචනය ඉදිරිඳත් කෂ බලයි.  

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අුංක 1 ශා 2 යටතත් විමවා ඇති ත ොරතුරු ශ්රී ුංකා මශලැලි අධිකාරිය වන් කතේ 

ඳලතින බැවින් එම අධිකාරිතයන් එම ත ොරතුරු බා ග  යුතු බලයි. අභියාචක තඳොදු අධිකාරිතේ තමම 

පිළිතුතරන් වැහීමකට ඳත්ලන දී.  

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ අුංක 3,4 වශ 5 යන ත ොරතුරු ඉල්ලීේලට නේකෂ නිධාරී වශ ත ොරතුරු 

නිධාරී දැක්ව ප්රතිචාර ඳරව්ඳර විතරෝධී බල අභියාචක ඳලවන දී. තඳොදු අධිකාරිය ඳලවන ශතශ අදාෂ 

ඉඩම කිසිතලකුශට ඳලරා තනොමැතිවුලත් දිනඳ ා ගලයන්ට ආශාර තව  ණතකොෂ බාදීමට ඇ ැේ විට 

ගල අයිතිකරුලන් අදා ඉඩමට ඇතුළු ලන බලයි. තඳොදු අධිකාරිතේ ම ය වතේ ගලයන්ට ආශාර 

බාගැනීමට ඉඩමට දිනඳ ා ඇතුළු වීමට අලවර බා දී තිබුනද එය කිසියේ පශගතයකුශට  මාතේ 

තඳෞශගලික ප්රතයෝයනය වශ ඳරිතභෝයනය වශා ඉඩම බාදීම එකිතනකට තලනව් සිශධීන් බලයි. එම 

නිවාතලන් ත ොරතුරු නිධාරී විසින් අදාෂ ඉඩම දිනඳ ා ගලයන්ට ආශාර තව  ණතකොෂ බාදීමට 

ගල අයිතිකරුලන්ට බාදී ඇති බල ඳලවන ද වුලද නේකෂ නිධාරී විසින් අදාෂ ඉඩම කිසිතලකුශට 

ඳලරා දී තනොමැති බල වශන් කර ඇත්තත් එම ඉඩම කිසියේ පශගතයකුශට  මාතේ තඳෞශගලික 

ප්රතයෝයනය වශ ඳරිතභෝයනය වශා බා තනොදී ඇති බල අදශව ් කර ඇති බලයි.  ලදුරටත් එමගින් 

ඳැශැදිලි වතේ දිව්ත්රික් කෘෂිකර්ම තකොමින් වභාල විසින් ගල අයිතිකරුලන් තල   මාතේ ගලයන්ශට 

ආශාර බා දීම වශා දිනඳ ා ඇතුළු වීමට අලවර බා දී ඇති බලයි.  

 

අභියාචක ඳලවන ශතශ තඳොදු අධිකාරිය කිසිතලකු ඉඩතමහි රැඳී තනොසිටියන බල ඳැලසුලද ඳසුගිය මාව 

6ක කා ඳරිච්තේදය තු ගල අයිතිකරුලන් අදාෂ ඉඩතේ  ාලකාලික ලාවව්ථාන/ මඩු අටලාතගන එහි 

රැඳී සිටින බලයි. තමය  ශවුරු කිරීම වශා වාක්ෂි තව යයාරඳ ඉදිරිඳත් කිරීමට ශැකි බල ඔහු ලැඩි 

දුරටත් ඳලවන දී.  එය ඇත් ක් වුලද එආකාරතේ ප්ර්න විවදීමට තකොමින් වභාල බ  නැති බල 

තකොමින් වභාල ඳැශැදිලි කරන දී. එය ඇත් ක් නේ තඳොදු අධිකාරිය ඳලවන ශතශ අභියාචකට තඳොදු 

අධිකාරිතේ තශෝ ඒ වේබන්ධල විමවා බා, නීති විතරෝධී කටයුත් ක් නේ එය ලෂක්ලාලීමට බ  ඇති 

අධිකාරියක ඳැමිණිල්ක් තගොනු කරන තවටය.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
 

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ 6 වශ 7 අුංක යටතත් විමවා ඇති ත ොරතුරු වේබන්ධතයන් අභියාචක වැහීමකට 

ඳත්ල ඇ .   

 

නිනයෝගය 

ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ 6 වශ 7 අුංක යටතත් විමවා ඇති ත ොරතුරු ව්ලකැමැත්ත න් අභියාචකශට බා දී 

ඇ . 1 වශ 2 ලන ඉල්ලීේ වේබන්ධතයන් අදාෂ ලන ශ්රී ුංකා මශලැලි අධිකාරිතයන් බා ග  යුතු බලත් 

ඒ වේබන්ධතයන් ත ොරතුරු ඉල්ලීේ ඳත්රයක් දැනටමත් තගොනු කර ඇති බල අභියාචක පිළිගන්නා දී.  

අභියාචක ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ 6 වශ 7 අුංක යටතත් විමවා ඇති ත ොරතුරු වේබන්ධතයන් නේකෂ 

නිධාරී වශ ත ොරතුරු නිධාරී දැක්ව ප්රතිචාර ඳරව්ඳර විතරෝධී බල අභියාචක විසින් ප්රකා කරන ද 

වුලද, තඳොදු අධිකාරිය අදාෂ  සිශධිය වේබන්ධල ඳැශැදිලි විව් රකිරීමක් දී ඇ . ඒ ත ොරතුරු නිධාරී 

විසින් අදාෂ ඉඩම දිනඳ ා ගලයන්ට ආශාර තව  ණතකොෂ බාදීමට ගල අයිතිකරුලන්ට බාදී ඇති 

බල ඳලවන ද වුලද නේකෂ නිධාරී විසින් අදාෂ ඉඩම කිසිතලකුශට ඳලරා දී තනොමැති බල වශන් කර 

ඇත්තත් එම ඉඩම කිසියේ පශගතයකුශට  මාතේ තඳෞශගලික ප්රතයෝයනය වශ ඳරිතභෝයනය වශා 

බා තනොදී ඇති බල අදශව ්කර ඇති බලයි.  ඳසුගිය මාව ගණනාලක් තු ගල අයිතිකරුලන් අදාෂ ඉඩතේ 

 ාලකාලික ලාවව්ථාන/ මඩු අටලාතගන එහි රැඳී සිටින බල අභියාචක ඳැලසුලද එලැනි තචෝදනාලන් 2016 

අුංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබද ඳන  යටතත් විමසීමට තකොමිවන් වභාලට 

බ  තනොමැ .   

 

අභියාචනා තමයින් අලවන් කරන දී.  

***** 

 

 


