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ඩබ්ලිව්. වී. ඩී. එව්. පු්පකුමාර එ. තක්සවේරු සදපාර්තසේන්තුල 

 
RTIC Appeal (පඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) / 205/ 2018 (2018.08.09 දින ඳැලති පකොමින් වභා රැව්වීපේ 
විභාග කිරීපමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිපයෝගය)  
2016 අංක 12 දරණ පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනපේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 

ද නිපයෝගය වශ 2017 පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  පකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු 

වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටපේ ඳලේලාපගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය 
 

වභාපති      : මහින්ද ගේමන්පි  

සකොමින් වභා වාමාජිකයින්  : විනිසුරු පරෝහිනී ලල්ගම 
   ආචාර්ය පවල්වි තිරුචන්ද්රන් 

 

අධයක්ෂ නනරා්     : පියතිව්ව රණසිංශ 
 
අභියාචක    : ඩබ්ලිව්. වී. ඩී. එව්. පු්ඳකුමාර මශතා  

සනොතිසි ත් පාර්ල   : නේකෂ නිධාරී, තක්පවේරු පදඳාර්තපේන්තුල 
 

සපනීසිටීම   
අභියාචක   - ඩබ්ලිව්. වී. ඩී. එව්. පු්ඳකුමාර මශතා  
පඳොදු අධිකාරිය  - පක්. පක්. එල්. රාජකරුණා, දිව්ත්රික් තක්පවේරුකරු 

  ඩබ්ලිව්. ක්රිව්න්න්  . පඳපර්රා, ප්රාපද්ය ය තක්පවේරුකරු 
 

පතොරතුරු ඉල්ලීම කෂ දිනය  2017.11.29 

පතොරතුරු නිධාරියා තීරණය බාදුන් දිනය  2017.12.15 

නේ කෂ නිධාරියා පලත අභියාචනය පයොමුකෂ දිනය  2017.12.15 

නේ කෂ නිධාරියා තීරණය බාදුන් දිනය 2018.01.15 

පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබද පකොමින් වභාල පලත අභියාචනය 
පයොමුකෂ දිනය 

2018.01.26 

 

 

අභියාචනයට පසුබිේ වූ කරුණු:  

2017.11.29 ලැනි දින අභියාචක විසින් පඳොදු අධිකාරිපයන් ඳශත පතොරතුරු ඉල්ා සිටින දී: 

“2016.06.05 ලැනි දින පකොව්ගම යුධ ශමුදා කවුර පිපිරීපමන් මාපේ නිලවට ව ශානියට 
මුලින් විදයානුලවල අනුමත ඳෂමු තක්පවේරු ලටිනාකම ....න නැලත තක්පවේරුලක් මන්න් 
රු.278 000/= කින් කප්ඳාදු කිරීම .වේබන්ධන: 
1. ඳෂමු විදයානුලව ලටිනාකම ලන රු. 853 000/= ගණනය කෂ සුත්රය එක් එක් අයිතමයන් 
යටපේ පලන් පලන්ල දක්ලන ද ලටිනාකම පලන් පලන් ලපයන් යුතුල. 
2. පදලන තක්පවේරුල මන්න් කප්ඳාදු කෂ රු. 278 000/= ලටිනාකම ගණනය ක සූත්රය එක් 
එක් අයිතමයන් යටපේ පලන පලනම ලටිනාකේ අනුල විව්තරය.” 
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පිළිබඉශත ඉල්ලීමට ප්රතිචාර පව පතොරතුරු නිධාරියා විසින් අභියාචක පලත 2017.12.15 දිනැති 
ලිපිය මන්න්, වාාල  යුධ ශමුදා කවුර පිපිරීපමන් ශානියට ඳේ නිලාව වශා කරන ද තක්පවේරුල 
වේබන්ධල දැනට ශ්රී ංකා මානල හිමිකේ පකොමින් වභාපව් වශ පරේ්ධාධිකරණපන න ප ඳලතින 
බැවින්  ඳනපේ 5  ලැනි ලගන්තිය යටපේ පමම පතොරතුරු බා දීම ප්රතික්පේඳ කර ඇත. පමම 
ප්රතිචාරපයන් වෑීමමට ඳේ පනොව පශයින්, අභියාචක විසින් 2017.12.15 දින නේ කෂ නිධරයා පලත 

අභියාචනයක් පයොමු කරන දී. පමයට ප්රතිචාර පව නේකෂ නිධරයා විසින් 2017.12.15 ලැනි දින 
එම පතොරතුරු බාදීපේ නීතිමය ශැකියාලක් තිපබ්ද යන්න පිළිබ නීතිඳති උඳපදව් විමවා ඇති බල දැනුේ 
දී ඇත. පමයින් ද වෑීමමට ඳේ පනොව අභියාචක විසින් 2018.01.26 ලැනි දින පතොරතුරු දැනගැනීපේ 
අයිතිලාසිකම පිළිබද පකොමින් වභාල පලත අභියාචනයක් පයොමුකරන දී.  
  
අභියාචනය විභාග කරන අලව්ථාසව් උද්ගත වූ කරුණු: 

පකොමින් වභාල විසින් 2017.05.18 ලැනි දින පමම අභියාචනය පල්ඛනගත කාර්යයඳටිඳාටිය අනුල 
විභාග පකපරන බල දන්ලමින් පඳොදු අධිකාරිය (තක්පවේරු පදඳාර්තපේන්තුල) පලත නිකුේ කෂ 

පනොතිසියට ප්රතිචාර දක්ලමින්, පඳොදු අධිකාරිය විසින් 2018.06.12 දිනැති ලිපිය මන්න්, ඳශත උපුටා දක්ලා 
ඇති ලගුල ඇතුේ ලිඛිත පද්නය පගොනුපකොට ඇත: 
  

අයදුේ කෂ දිනය ශා 
ලියාපදිිංචි අිංකය  

ඉ්ලුේ කරන ද සතොරතුර බාදුන් සතොරතුරු විව්තරය  

1. 2017.11.29 

    CD/RTI/2017/42 
 
    අභියාචනය  

නිලවට ව ශානිය වශා මුලින් 
අනුමත කෂ මුද ඇව්තපේන්තු 
කෂ  ආකාරය ශා පදලන 
තක්පවේරුල කෂ ආකාරය පිළිබ 
විව්තර 
(ඇමුණුම 01) 

වාාල  යුධ ශමුදා කවුර පිපිරීපමන් 
ශානියට ඳේ නිලාව වශා කරන ද 
තක්පවේරුල වේබන්ධල දැනට ශ්රී ංකා 
මානල හිමිකේ පකොමින් වභාපව් වශ 
පරේ්ධාධිකරණපන න ප ඳලතින 
බැවින්  ඳනපේ 5 ලගන්තිය යටපේ පමම 
පතොරතුරු බා දීම ප්රතික්පේඳ කර ඇත. 
(ඇමුණුම 02a) 
 
නීතිඳති විමවා ඇති බල දැනුේ පදන දී. 
(ඇමුණුම 02b) 

2. 2018.03.16 

    CD/RTI/2018/43 
 
    අභියාචනය  

නීතිඳති විමසූ ලිපිපන පිටඳත  
(ඇමුණුම 03) 
 

ඉල්ලීම ඳනපේ 5(අ) ලන උඳලගන්තිපන 
විධිවිධාන අනුල ප්රතික්පේඳ කරන දී.  
(ඇමුණුම 04a) 
 
ප්රතික්පේඳ කරන දී. 
(ඇමුණුම 04b) 

3. 2018.03.16 

    CD/RTI/2018/44 

ග්රාමීය ය ආරක්ක පිළිබ 
අමාතයාංපන ප්රධාන 
ගණකාධිකාරී එේ. ඩී. එව්. 
ඇන්ටන් පඳපර්රා විසින් ඔහුපේ 
තක්පවේරු ලටිනාකම වේබන්ධල 
අඳ පදඳාර්තපේන්තුල විසින් 
ඔහුට පයොමු කෂ  ලිපි.  
(ඇමුණුම 05) 

ඉල්ලුේ කෂ  පතොරතුරු අඳ 
පදඳාර්තපේන්තුල වතුල පනොමැති බල 
දැනුේ පදන දී.  
(ඇමුණුම 06) 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 
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4. 2018.03.16 

    CD/RTI/2018/47 

(ඇමුණුම 07) 
 

එම පතොරතුරු අඳ පදඳාර්තපේන්තුල 
වතුල පනොමැති බැවින් පතොරතුරු බා දීම 
ප්රතික්පේඳ කිරීම. 
(ඇමුණුම 08) 

  
2018.06.04 ලැනි දින අභියාචනය වකා බැලීපේදී, පඳෞද්ගලික විභාගය කිරීමක් වශා 2018.09.08 
දිනය නියම කරන දී.   
 
පේ අනුල 2018.09.08 දින ඳැලති අභියාචනා විභාගපනදී, පඳොදු අධිකාරිය විසින් අදාෂ  පතොරතුරු බා 
දීමට පේ ලන විට ගැටළුලක් පනොමැති බලේ, පකොමින් වභාපව් තීරණය ැබුණු ඳසු තක්පවේරු සුත්රයන් 
පිළිබල ලිපි පගොනු ල ඳලතින පතොරතුරු බා දිය ශැකි බලේ ඉදිරිඳේ කරන දී.  
  
නිසයෝගය:  
පදඳාර්ලය  විසින්ම සිදු කරන ද ලිඛිත වශ ලාචික කරුණු කියාඳෑේ වැකිල්ට ගැනීපමන් අනතුරුල, 
අභියචක පලත ශානිපූර්ණය පලනුපලන් මුලින් තක්පවේරු කරන ද මුද, පදලනි තක්පවේරුල මන්න් අ ප 
කිරීමට පශේතු ලිඛිතල, පමම නිපයෝගය නිකුේ කිරීපමන් වති පදකක් (02) ඇතුත, බා දීමට පකොමින් 
වභාල විසින් පඳොදු අධිකාරියට නිපයෝග කරනු ැපබ්. 
  
පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනපේ 32(3) ලගන්තිපන පකොමින් වභා රීතීන්ට (ගාව්තු 
වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), අනුල පමම නිපයෝගය අභියාචනපන ඳාර්ලකරුලන් ශට බාදීමට 
කටයුතු කරන පමන් නිපයෝග කර සිටිමු. 
  
අභියාචනය පමපවේ අලවන් කරන දී. 
  
 
***** 
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