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පුංචිරාල සසෝමසිරි එ. ධීවර හා ජලජ සම්පත් සදපාර්තසම්න්තුව 

 

RTIC Appeal (පද්ගලික වශසෙන් විභාග කිරීම)/ 695 /2018 (2019.07.02 දින ඳැලති විධිමත් ක ොමින් 

වභා රැව්වීකේ දී විභාග කිරීකමන් අනතුරුල අනුමත  රන ද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසි ම පිළිබ ඳනකත් 32(1) ලගන්තිය ප්ර ාරල  රන 

ද නිකයෝගය වශ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසි ම පිළිබ ක ොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා 

අභියාචනා  ාර්යය ඳටිඳාටිය), රීති අං  28 යටකත් ඳලත්ලාකගන යනු බන  ාර්යය ඳටිඳාටිය.  

 

සභාපති:                                   මහින්ද ගේමේපි  

සකොමිෂන් සභා සමාජික: කයේඨ නීතීඥ  කිාලි පින්කටෝ යයලර්ධන  

සකොමිෂන් සභා සමාජික: කයේඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පුංචිකශේලා  

සකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝහිණි ලල්ගම  

 

අභිොචක   -     පුංචිරාල සසෝමසිරි 

ස ොතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -    නේ ෂ නිධාරී, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සදපාර්තසම්න්තුව 

 

සපනීසිටීම   

අභියාච    - පුංචිරාල සසෝමසිරි 

කඳොදු අධි ාරිය  - එව්.පී. වික්රමාර්චචි, වශ ාර අධෙක්ෂ ,  

දිව්ත්රික්ෂ වරලර  ාර්යාය,  ල්මුකේ 

 
 

කතොරතුරු ඉල්ලීම කගොනු  රන ද දිනය 

 

2018.05.17 

කතොරතුරු නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 
2018.06.06 

නේ   නිෂධරයා කලත අභියාචනය කයොමු  ෂ දිනය 

  
2018.06.01 

නේ   නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 
පිළිතුරක්  ැත 

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිලාසි ම පිළිබඳ ක ොමින් වභාල 
කලත අභියාචනය කයොමු ෂ දිනය 

2018.08.21 

 

අභිොච ෙට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියාච  2018.05.17 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශත කතොරතුරු ඉල්ා සිටින දී. 
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ඳානම  පු වරලර  ර්මාන්ත කගොඩනැගිල් The Panama lagoon Fishing Industry Buildingඳානම 

 පු වරලර  ෂමනා රණ  මිටුල වශා ඇති ඳානම කමෝය අව කගොඩනැගිල් වශා අේඳාර කඳොලිව ්

අධි ාරී තුමාට ඳැමිණිලි ලිපිකේ වශති  පිටඳතක්ෂ 

 
කතොරතුරු නිධාරියා නියමිත  ාය තුෂ ප්රතිචාර දැක්ෂවීමට අකඳොකශොවත් වීම මත අභියාච  විසින් 

2018.06.01 දිනැතිල නේ ෂ නිධාරියාට අභියාචනයක්ෂ කයොමු රන දි. නමුත් කතොරතුරු නිධාරියා 

2018.06.06 දිනැතිල අභියාච ට පිටඳතක්ෂ කයොමු රමින් වරලර ශා යය වේඳත් කදඳාර්තකේන්තුකේ 

අධෙක්ෂ යනරාල්ලරයාට දන්ලා ඇත්කත් කතොරතුරු ඉල්ලීම අලෙ  ටුතතු වශා ඉදිරිඳත්  රන බලයි. 

කමම ප්රතිචාරකයන් අතප්තතියට ඳත්වීම මත ශා නේ ෂ නිධාරියා නියමිත  ාය තුෂ ප්රතිචාර දක්ෂවීමට 

අකඳොකශොවත්වීම මත අභියාච  2018.08.21 දිනැතිල ක ොමින් වභාලට අභියාචනයක්ෂ කයොමු රන දි.    

 

අභිොච ෙ සලකා බල  අවස්ථාසේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

අභියාචනා විභාගය වශා කදඳාර්ලයම ඳැමිණ ඇති බල ක ොමින් වභාල විසින් නිරීක්ෂණය  ර සිටී. 

 

2019.02.26 දිනැතිල වරලර ශා යය වේඳත් කදඳාර්තකේන්තුකේ වශ ාර අධෙක්ෂලරයා ක ොමින් 
වභාලට කයොමු ර ඇති ලාර්තාල ක කරහි ක ොමින් වභාකේ අලධානය කයොමුවිය. එහි වදශන් ලන්කන් 
ඔහු පුද්ගලි ල ශා රාය ාරී ලකයන් වපජුලම අේඳාර කඳොලිව් අධි ාරීතුමාට කේ පිළිබ ඳැමිණිලි 
කිරීමක්ෂ සිදු කනො රන ද බලත් ඔහු විසින් වරලර ශා යය වේඳත් කදඳාර්තකේන්තුකේ අධෙක්ෂ යනරාල් 

අමතා අං   DFAR/KL/AD/Inv/01 ශා 2018.04.25 දිනැති ලිපිය මඟින් කමම කගොඩනැගිල් තුෂ සිදුවීේ 
වේබන්ධල දන්ලා ලිපියක්ෂ කයොමු රන ද අතර එම ලිපිකේ පිටඳතක්ෂ අේඳාර කයේඨ කඳොලිව් අධි ාරී 
 ාර්යාය කලත කයොමු ෂ බලත් කමම කගොඩනැගිලි කද ම වරලර ශා යය වේඳත් කදඳාර්තකේන්තුල 
යටකත්  ෂමනා රණයට  රන ද විකද්ශීය රායෙ කනොලන වංවිධාන කද ක්ෂ මඟින් වාදා නිම  රන 
ද අතර කමම ඉඩකේ වේපර්ණ අයිතිය දිව්ත්රික්ෂ කල් ේට අයිති බලය. එබැවින් කමම ඉඩේ රායෙ 
කද්ඳෂක්ෂ බලද තලදුරටත්  දන්ලා සිටින අතර කමම කගොඩනැගිලිල රයකේ අයිතිය දැක්ෂවීමට අලෙ ලිපි 
කල්ඛනද කේ වමඟ අලෙ  ටුතතු වශා ඉදිරිඳත්  රන අතර අකනුතත් ප්රධාන කල්ඛන වරලර ශා යය 
වේඳත් කදඳාර්තකේන්තුකේ අධෙක්ෂ යනරාල්තුමා වතුල ඳලතින බලත්ය. 

 
අභියාචනා විභාගකේදී කඳොදු අධි ාරිය වශන්  ර සිටිකේ මීට අදාෂ සියලුම කතොරතුරු කේ ලනවිටත් 
අභියාච  කලත බා දී ඇති බලත් නමුත් ඒලා තලමත් අභියාච  කලත ැබී කනොමැති බල අභියාච  
වශන්  රන බලයි. ක කවේනමුත් ඊට අදාෂ සියලුම කල්ඛන අද දින ක ොමින් වභාලට කගනවිත් ඇති 
බල කඳොදු අධි ාරිය වශන්  ර සිටී. 

 
කමහිදී අභියාච   රුණු දක්ෂලා සිටිකේ වියගත  ාරණයට අදාල කූඨ කල්ඛනයක්ෂ ඇති බලත් එයද 
අලෙ බලයි. නමුත් එම කූඨ කල්ඛනය නි්චිත ලකයන් ුතමක්ෂද යන්න අභියාච  විසින් වදශන් 
කනො රන දී.  
 
මීට ප්රතිචාර කව කඳොදු අධි ාරිය විසින්  රුණු දක්ෂලා සිටිකේ එකවේ කිසිදු කූඨ කල්ඛනයක්ෂ තමන් වතුල 
කනොමැති බලයි. 
 
ඒ අනුල අභියාච ට බාදුන් කතොරතුරුලලින් ඔහු වෑහීම ට ඳත්ලන බල ක ොමින් වභාල විසින් 
නිරීක්ෂණය  ර සිටී. 
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නිසෙෝගෙ: 

 
අභියාච  විසින් අයදුේ රන ද කතොරතුරු බාදීම මත ශා ඔහු ඉන් වෑහීම ට ඳත්වීම මත අභියාචනය 
මින් අලවන්  රනු ැකේ. 

 
ක ොමින් වභා රීතින්හි, රීති අං  27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා  ාර්යය ඳටිඳාටිය, ගැවට් අං  2004/66, 
2017.02.03)  ප්ර ාරල කමම නිකයෝගය කදඳාර්ලය කලත වන්නිකේදනය  රනු ැකේ. 
 
 
 

 


