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එච්.ජී. ආරියදාව එ. මානල හිමිකම් කකොමින් වභාල  

RTIC Appeal (පුද්ගලික ලතයන් විභාග කිරීම)/ 378 /2018 (2018.10.16 දින ඳැලති විධිමත්  තකොමින් 
වභා රැව්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුල අනුම  කරන ද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රාකාරල කරන 
ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා 

අභියාචන කාර්ය්යල ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳලත්ලාතගන යනු බන කාර්ය්ය  ඳටිඳාටිය.  
 

වභාපති:                                   මහින්ද ගේමේපි  

කකොමින් වභා වමාජික: ජ්තය ්ඨ නීතීඥ  කිාලි පින්තටෝ ජයලර්ධන  

කකොමින් වභා වමාජික: ජ්තය ්ඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පුංචිතශේලා  

කකොමින් වභා වමාජික: ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර න්  

කකොමින් වභා වමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි ලල්ගම  
 

අධ්යක්-ජනරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  
 

අභියාචක   -     එච්.ජී. ආරියදාව 

කනොතිසි ත් පාර්ලය             -    වභාඳති,මානල හිමිකේ තකොමින් වභාල 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - එච්.ජී. ආරියදාව 
තඳොදු අධිකාරිය  - ඩබ්ලිව්.ඒ.යු.එව්. විතජ්සූරිය 

 

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය 

 
2018.03.12 

ත ොරතුරු නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

පිළිතුරක් බා දී නැ  

නේ ක නිෂධාරියා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ 
දිනය 

 

2018.04.02 

නේ ක නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

පිළිතුරක් බා දී නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් 
වභාල තල  අභියාචනය තයොමුකෂ දිනය 

2018.05.05 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 

අභියාචක 2018.03.12 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු ඉල්ා සිටින දී. 

 
2015.04.09 දින ්රී  ංකා මානල හිමිකම් කකොමින් වභාල කලත ඉදිරිපත් කරන ද පැමිණිල් 
ලවර 3කට ආවන්න කායක් කකොමින් වභාකේ විභාග කරන දුල 2017.10.19 දිනැති ලිපිය 
මඟින් තලදුරටත් මැදිශත්වීමට ශැකියාලක් කනොමැති බල දන්ලා එලා ඇත . එකවේ මැදිශත්වීමට 
කනොශැකිවීමට කශේතු කලකර්ද?  
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HRC/1528/15 කගොනුකේ වාක්ෂි වටශන්, නිරීක්ණ වටශන්ල පිටපත් 

 

ත ොරතුරු නිධාරියා  ඳන  ප්රටකාරල නියමි  කාය තුෂ , පිළිතුරු වැඳයීමට අතඳොතශොවත් ව බැවින් අභියාචක 
2018.04.02 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා තල  අභියාචනයක් තයොමු කරන දී . නේකෂ නිධාරයාද ඳන  

ප්ර8කාරල නියමි  කාය තුෂ ප්රධතිචාර දැක්වීමට අතඳොතශොවත් ව බැවින් අභියාචක 2018.05.05 දිනැතිල තකොමින් 
වභාල තල  අභියාචනයක් තයොමු කරන දී.    

අභියාචනය වකා බන අලව්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2018.05.16 දින අභියාචක ශට මානල හිමිකේ තකොමින් වභාලට ඳැමිතණන තව දන්ලා තිබුණද 

අභියාචක ඳැමිණ නැ . තඳොදු අධිකාරිය විසින් 2018.08.23 දින අභියාචක තල  දන්ලා ඇත්තත්,  

"ඳැමිණිලිකරු අනලවරතයන් භුක්ති විඳිමින් සිටි ර ජය වතු ඉඩමක් ලන අංක 638 දරන ඉඩම 1979 අංක 
07 දරන රජතය් ඉඩම වන් කය ආඳසු බා ගැනීතේ ඳන  යටතත් නඩු ඳලරා 2012.09.14 ලන දිනතිල 
තනරපීතේ නිතයෝගයක් බාතගන ඳැමිණිලිකරු භුක්තිතයන් ඉලත්වීතමන් අනතුරුල එහි වන් කය 
මශලැලි අධිකාරිය විසින් ඳලරා තගන ඇ . ඳැමිණිලිකරු  ලදුරටත් තමම  ඉඩම  මන්ට අයත් බල කියා 
සිටී. ඒ බැවින් සුදුසු අධිකරණමය ක්රි්්යා මාර්ගයක් කරා ප්ර වි්ටවීතමන් වශන බා ගැනීම විමර්නය 

කිරීතේදී  ශවුරු වීම නිවා  ලදුරටත් තකොමින් වභාලට මැදිශත්වීමට අලකා තනොමැති බලයි .'' එතවේම, 

මශලැලි අධිකාරිය විසින් ්රීද  ංකා මානල හිමිකේ තකොමින්  වභාල තල  එලන ද අංක 
ඩීඑල්/01/48උඳ/262 ශා 2015.09.10 දිනැති කරුණු දැක්වීතේ ලාර් ාලද අදාෂ ලිපියට අමුණා ඇති බලයි. 

 

නිකයෝගය: 
 

තේ අනුල මානල හිමිකේ තකොමිවම කරුණු අලවන් කර පිළිතුරු යලා ඇති අ ර එය සිදුකර ඇත්තත් 
මශලැලි අධිකාරිය බාතදන ද ලිපිය ඳරිදි බල තකොමින් වභාතව්  නිරීක්ණය තව් . ඒ අනුල අභියාචක 
විසින් අයදුේකරන ද ත ොරතුරු බා දී ඇති බැවින් අභියාචනය අලවන් කරනු ැතබ්. 

තකොමින් වභා රීතින්හි , රීති අංක 27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය , ගැවට් අංක 2004/66, 2017.02.03) 
 ප්ර කාරල තමම නිතයෝගය තදඳාර්ලය තල  වන්නිතව්දනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
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