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එම්.එම්.එම්. ඉමිතියාස් එ. ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාප්රවාහන මණ්ඩලය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1581/2019 (21.01.2020 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේ 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 (ගොසවතු හො 
අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  
 
සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:   ඩී.ජී.එම්.වී. හපුආරච්චි   
 
අභියාච    එම්.එම්.එම්. ඉමිතියාස ්
කනාතිසි ලත් පාර්ශවය නම් කල නිලධාරී, ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාප්රවාහන මණ්ඩලය 
 
කපනීසිටීම   
අභියොචක   - එම්.එම්.එම්. ඉමිතියාස ්
තපොදු අධිකොරිය - ජේ.එම්. කමසිනා (සහය ජ ාරතුරු නිලධාරී) 

ඩි. එම්.එම්. ගුණජස්කර (මානව සම්පත් නිලධාරී) 
කාන්තති බාලජේ (ජජෙෂ්ඨ මානව සම්පත් නිලධාරී) 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.02.18 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු 
බව දැන්ීම - 2019.03.01 
තීරණය ලබො දුන් දිනය - 
ලබා දී ජනාමැ  

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.03.18 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටීම 
පිළිබඳ අභියොචනය ලද බව 
දැන්ීම - අමුණා නැ  
තීරණය ලබො දුන් දිනය - 
ලබා දී ජනාමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.04.23 
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අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.02.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 

1. මණ්ඩල පත්රිකො අංක S/179/2017-839 

ඉහ  සඳහන් මණ්ඩල පත්රිකොවට පටහැනිව 2017-06-20 සිට පැවැත්ූ සියලුම සේමුඛ 
පරීක්ෂනවල ලකුණු ක්රමතේදයන්ට අධෙක්ෂ මණ්ඩලය පූර්ව අනුමැතිය ලබොතගන තනොමැති අ ර 
එම සේමුඛ පරීක්ෂණ සියල්ලම අවලංගු කිරීමට ගන්න ලද තීරණයක් තේනේ එම ලිපිතේ ස ෙ 
පිටප ක් මො තව  ලිඛි ව ලියොපදිංචි  ැපෑතලන් ලැතබන්නට සලසවවන තමන් කොරුණිකව 
ඉල්ලමි.  

2. 2017-06-20 දිනට පසුව පැවැත්ූ සියලුම සේමුඛ පරීක්ෂනවලට අයදුේ කැදීතේ 
චක්රතල්ඛනවල ස ෙ පිටපත්. 

3. 2017 -06-20 දිනට පසුව පැවැත්ූ සියලුම සේමුඛ පරීක්ෂණ වල ලකුණු ක්රමතේදයන්ි ස ෙ 
පිටපත්. 

4. 2016-06-20 දිනට පසුව තේ දක්වො පැවති සේමුඛ පරීක්ෂණ වලින් ත ෝරොගත් පුද්ගලයන්තේ 
නොම තල්ඛනය හො ප්රතිපල තල්ඛනවල ස ෙ පිටපත්.  

5. ඉහ  සඳහන් සේමුඛ පරීක්ෂණ හො මොනව සේපත් කළමනොකරණ කටයුතු සිදු කරන අතිතර්ක 
සොමොනෙොධිකොරී මොනව සේපත් කළමනොකරණ ජී.තක් ඉද්දමල්තගොඩ මහ ොතේ බඳවොගැනීතේ 
පටිපොටියට අනුව සුදුසුකේ සහතික තකතරන මොසවටර් උපොධි සහතිකතේ ස ෙ පිටප ක් හො 
පළපුරුද්ද සනොථ තකතරන සහතික වල ස ෙ පිටපත්.  

6. අතිතර්ක සොමොනෙොධිකොරී මොනව සේපත් කළමනොකරණ ජී.තක් ඉද්දමල්තගොඩ මහ ොතේ 
උප්පැන්න සහතිකය හො සිය පුත් D.K ඉද්දමල්තගොඩ මහ ොතේ උප්පැන්න සහතිකතේ ස ෙ 
පිටපත් 

7. ජී. තක් ඉද්දමල්තගොඩ මහ ො බඳවොගැනීම සේබන්ධතයන් ූ මණ්ඩල පත්රිකොතේ ස ෙ පිටපත්. 

8. අතිතර්ක සොමොනෙොධිකොරී මුදල් නව පත්ීේ ලැබීම සේබන්ධව මොන්ඩීය ප්රසිද්ධ කිරීතේ 
චක්රතල්ඛයක් තේ වන විටත් නිකුත් කර තනොමැති අ ර එයට තහවතු දක්වො මො තව  ලිපියක් ලැබීමට 
සලසවවන තමන් ඉල්ලමි.  

9. අන්ත ෝනි ශ්රියොල ො මහත්මියට නිතයෝයෙ සොමොනෙොධිකොරී (ආවරණ) අභෙන් ර විගණන 
පත්ීේ සේබන්ධව මොන්ඩීය පත්ීේ ලිපිතේ ස ෙ පිටප ක්. 

10. මොනව සේපත් කළමනොකරණ අතිතර්ක සොමොනෙොධිකොරී ජී.තක් ඉද්දමල්තගොඩ මහ ො සක්රීය 
තසවවො කොලය වසර 12ක් තනොමැතිව වොහන බලපත්ර ලබොගැනීතේ විසව ර හො වොහන බලපත්ර 
අනුමැතිය ලබොගැනීතේ ලිපිවල ස ෙ පිටපත්. 

11. තේෂවඨ ගණකොධිකොරිනී නිශොන්ති කැටතප්ආරච්චචි මහත්මිය 2018 වසතර් සක්රිය තසවවො කොලය 
වසර 12 තනොමැතිව වොහන බලපත්ර ලබොගැනීේ විසව ර හො වොහන බලපත්ර ලබොගැන ඇ . ඒ සඳහො 
අනුමැතිය ලබොදුන් සියලුම නිලධොරීන්තේ සටහන් තයදු අනුමැතිය සි  ලිපි හො වොහන බලපත්ර 
ලබොගැනීම සේබන්ධව සහකොර සොමොනෙොධිකොරී කොර්මික සේබන්ධ ො විසින් ඇය තවනුතවන් 
විමර්ශනයක් තනොපැවැත්ීමට තහවතු දක්වන ලිපියක් ද මො තව  සපයන තලස ඉල්ලො සිටිමි. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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12. තේෂවඨ ගණකොධිකොරිනී නිශොන්ති කැටතපආරච්චචි මහත්මිය සේබන්ධ ව අය ො වොහන බලපත්ර 
වංචොව යටගසො 2018-06-22 පැවැත්ූ සේමුඛ පරීක්ෂණයට කැඳීමට තහවතුව කවතර්ද යන්න 
නිතයෝයෙ සොමොනෙොධිකොරී මොනව සේපත්තගන් ලිපියක්. 

13. තේෂවඨ ගණකොධිකොරිනී නිශොන්ති කැටතප්ආරච්චචි මහත්මිය සේබන්ධතයන් අල්ලසව හො වංචො 
දුෂණ තකොමිසතේ පවතින වොහන බලපත්ර වංචොව සේබන්ධව විමර්ශන සිදු තකතරන විමර්ශන 
අංකය සි  තල්ඛනවල ස ෙ පිටප ක්.  

14. අතිතර්ක සොමොනෙොධිකොරී මුදල් තලස වර් මොනතේ කටයුතු තකතරන සරත් ීරතසවන මහ ො, 
අතිතර්ක සොමොනෙොධිකොරී මොනව සේපත් ජී.තක් ඉද්දමල්තගොඩ මහ ො, තේෂවඨ ගණකොධිකොරිනී 
නිශොන්ති කැටතප්ආරච්චචි මහත්මිය යන නිලධොරීන් සක්රීය තසවවො කොලය වසර 12 තනොමැතිව වොහන 
බලපත්  ලබොගැනීම සේබන්ධව එම මුදල් අවභොවි ය සේබන්ධව විනය පරීක්ෂණ පැවැත්ීමට 
පියවර තනොගැනීම සේබන්ධව තහවතු දක්වො සහකොර සොමොනෙොධිකොරී කොර්මික සේබන්ධ ොතේ 
ලිපිතේ ස ෙ පිටපත්. 

15. 2005 වසතර් උපොධිධොරී කළමනොකරණ අභෙොසලොභීන් වශතයන් කටයුතු කරන ලද දැනට 
සිටින තේෂවඨ නිලධොරීන් සඳහො වොහන බලපත්ර ලබො තනොදීමට තහවතු කවතර්ද යන්න තහවතු සි ව 
ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපියත් සොමොන්යොධිකොරීවරයොතේ අත්සන සි ව මො තව  ලැතබන්නට 
සලසවවන තමන් ඉල්ලමි. 

ඉහ  සඳහන් සියලු කොරනො සේබන්ධව ස ෙ තල්ඛන අධිකරණ ක්රියොමොර්ග ගැනීමට අවශෙ වන 
බවත්, රයතේ  මුදලින් වැටුප් ලබන යලසේපොදන හො යලොපවොහන මණ්ඩලතේ වංචනික ක්රියො 
සේබන්ධව තහළිදරවු කිරීමටත් අවශෙ වන බැවින් සියලු තල්ඛන වල ස ෙ පිටපත් ලියොපදිංචි 
 ැපැල් මගින් මො තව  ලැතබන්නට සලසවවන තමන් ඉල්ලො සිටිමි. 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් 
අභියොචක විසින් 2019.03.18 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක විසින් 
2019.04.23  දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 

ජපාදු අධිකාරිය විසින්ත 2019.12.30 දිනැති ව ජකාමිෂන්ත සභාව ජව  ලිඛි  ප්රකාශ ජයාමු කල ඇ .  

2019.12.30 දිනැති ලිඛි  ප්රකාශජේ සාරාාංශග  ජකාටසක්පහ  දැක්තේ. 

"01. එම්.එම්. ඉමිතියාස් මහ ා යන ය විසින්ත 2019.02.28 දින මණ්ඩලජේ ජ ාරතුරු නිලධාරී ජව  
ජ ාරතුරු ඉල්ලීම ජයාමු කිරීම.  

02. අදාළ ඉල්ලුම්කරු විසින්ත පහ  සඳහන්ත ජ ාරතුරු ලබා ජදන ජලස ඉල්ලලා සිටින ලදී.  

1. ජ ාරතුරු ඉල්ලීජම් ඇමුණුම් අාංක 01 මගින්ත මණ්ඩලජේ බඳවා ගැනීම්, සම්මුඛ 
පරීක්ෂණ, වාහන බලපත්ර, ලබා දීම සම්බන්තධව කරුණු 5ක් සහි  ඉල්ලීම් 15ක් ද,  

2.සම්මුඛ පරීක්ෂණ කිහිපයක ලකුණු ලබා දීජම් පටිපාටි හා ප්රතිපල ජල්ලඛන පිළිබඳව 
ජ ාරතුරු ඉල්ලලා ඇ .  

03. 2019.04.03 දින අදාළ ජ ාරතුරු ඉල්ලීමට අදාළ පිළිතුරු අයදුම්කරු ජව  යවන ලදී... " 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අභියාචනය විභාගයට ගැනීජම්දී ජපාදු අධිකාරිය විසින්ත දක්වා සිටිජේ ජ ාරතුරු ඉල්ලීජම් ජකාටස් 
කිහිපයකට ජ ාරතුරු ලබා දුන්ත බව හා අජනකුත් ජකාටස් වලට ජ ාරතුරු ලබා දීමට ජනාහැකියාව ජහ්තු 
සමග අභියාචක ජව  2019.04.03 දිනැති ලිපිජයන්ත දක්ූ බව ය. ඒ අනුව ජපාදු අධිකාරිය පහ  වශජයන්ත 
පිළිතුරු ලබා දී ඇ .  

1 අයි මය - ජ ාරතුරු ලබා දී ඇ . 

2 අයි මය - ජමම ජ ාරතුරු ජවබ් අඩවිජේ පල කල ඇති බව අභියාචකට දැන්තව ඇ .  

3 අයි මය - ලකුණු ලබා දීජම් ක්රමජේදයන්ත පිළිබඳව ජම් වන විට අධිකරණජේ නඩු  

4 අයි මය - 2016.06.20 දිජනන්ත පසුව ජම් දක්වා පවතී සියුම සම්මුඛ පරීක්ෂණවලින්ත ජ ෝරාගත් 
පුද්ගලයින්තජේ නාං ජල්ලඛන හා ප්රතිපල ජල්ලඛනවල පිටපත් ලබාදීම සඳහා ජල්ලඛනාගාර ග  කරන ලිපි 
ජගානු රාශියක් පරික්ෂ කර බලා ආදාළ ජ ාරතුරු පිටපත් කර ග  යුතු බැවින්ත ඒ සඳහා යන වියදම 
රු.102,300 පමණ වන බව දන්තවන ලද අ ර එම මුදල මණ්ඩලජේ  ැන්තපත් කිරීජමන්ත අනතුරුව මාස 02ක් 
ඇතුල  ලබා දිය හැකි බව දන්තවන ලදී. ජමහිදී අභියොචක ජමම ජ ාරතුරු  වදුරටත් අවශෙ ජනාවන බව 
ජකාමිෂන්ත සභාව ජව  දන්තවන ලදී. 

5 අයි මය - ජමහි ඉල්ලුම් කල ඇති ජ ාරතුරු සහි  ලිපිජගානුව අල්ලලස් ජහෝ දුෂණ ජචෝදනා ේමර්ශන 
ජකාමිෂන්ත සභාව ජව  ලබා දී ඇති බව ජපාදු අධිකාරිය විසින්ත දන්තවන ලද අ ර එය සනාථ කිරීම සඳහා 
කුවි ාන්තසිය ජකාමිෂන්ත සභාව ජව  ජයාමු කරන ලදී.  

6 හා 7 අයි මයන්ත - ජම් යටජත් ඉල්ලලා ඇති ජ ාරතුරු නිලධාරීන්තජේ ජපෞද්ගලික සහතික පත් හා ජල්ලඛන 
බැවින්ත එම ජ ාරතුරු ලබා දිය ජනාහැකි බව දන්තවන ලදී. (එජමන්තම ජම් යටජත් ඉල්ලුම් කල ඇති 
ජ ාරතුරු හා සම්බන්තධ නිලධාරියාජේ ජපෞද්ගලික ලිපිජගානුව අල්ලලස් ජහෝ දුෂණ ජචෝදනා ේමර්ශන 
ජකාමිෂන්ත  සභාව ජව  ලබා දී ඇ .)  

8 අයි මය - පත්කිරීම් සම්බන්තධ මාණ්ඩලික චක්ර ජල්ලඛනයක් ජනාමැති බැවින්ත ඉල්ලුම් කල ඇති ජ ාරතුරු 
ලබා දිය ජනාහැකි බව ජපාදු අධිකාරිය විසින්ත දන්තවන ලදී. 

9 අයි මය - ජම් යටජත් ඉල්ලලා ඇති ජල්ලඛනය අදාළ නිලධාරිනිය ජව  නිකුත් කල ලිපියක් බැවින්ත එම 
නිලධාරිනියජේ අවසරයක් ජනාමැතිව එය ඉදිරිපත් කල ජනාහැකි බව දන්තවන ලදී. ජමහිදී වැඩිදුරටත් ජපාදු 
අධිකාරිය පවසා සිටිජේ පත්වීම් ලිපියක් ජනාදුන්ත බවත් පුරප්පාඩු සම්පුර්ණ කරන ජමන්ත ලිපියකින්ත දැන්තූ 
බව ය.  

10 අයි මය - ජම් යටජත් ඉල්ලලා ඇති ජ ාරතුරු නිලධාරීන්තජේ ජපෞද්ගලික සහතික පත් හා ජල්ලඛන බැවින්ත 
එම ජ ාරතුරු ලබා දිය ජනාහැකි බව දන්තවන ලදී. 

11, 12 හා 13 අයි මයන්ත - එවැනි වාංචාවන්ත සිදු වී ජනාමැති බැවින්ත ඉල්ලුම් කල ඇති ජ ාරතුරු ලබා දිය 
ජනාහැක.  
 
14 අයි මය - එවැනි ආකාරජේ පැමිණිල්ලලක් අප හා ලැබී ජනාමැ   
 
15 අයි මය - ජමම බලපත්ර මණ්ඩලය මගින්ත නිකුත්කරනු ජනාලැජබ්. 
 
 
 
 
 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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නිකයෝගය: 
 
ජපාදු අධිකාරිය විසින්ත ලබා දුන්ත ජ ාරතුරු නිරීක්ෂණය කිරීජමන්ත පැහැදිලි වන්තජන්ත ජපාදු අධිකාරිය විසින්ත 
අයි ම අාංක 1 හා 2 සඳහා පිළිතුරු සපයා ඇති බව ය. අයි ම අාංක 3 සම්බන්තධජයන්ත නඩු විභාග වන බව 
පැවසුවද, එහි නඩු අාංකය ජකාමිෂන්ත සභාව ජව  ඉදිරිපත් කිරීමට ජපාදු අධිකාරිය අජපාජහාසත් ූ බැවින්ත, 
ජමම නඩු අාංකය ජකාමිෂන්ත සභාව හා අභියොචක ජව  දන්තවන ජමන්ත මින්ත නිතයෝග ජකජර්. 4 වන අයි මය 
හා සම්බන්තධ ජ ාරතුරු  වදුරටත් අවශෙ ජනාවන බව අභියොචක පිළිගත් බව ජකාමිෂන්ත සභාව නිරීක්ෂණය 
කරනු ලැජබ්.  අභියොචකවිසින්ත ඉල්ලුම් කල ඇති ජ ාරතුරු අයි ම 5, 7 හා 10 හා සම්බන්තද වන 
නිලධාරිජයකු වන ජී.ජක් ඉද්දමල්ලජගාඩ මහ ාජේ ජපෞද්ගලික ලිපි ජගානුව අල්ලලස් ජහෝ දුෂණ ජචෝදනා 
විමර්ශන ජකාමිෂන්ත සභාජේ විමර්ශන කටයුතු සඳහා ලබා දී ඇති බව ජපාදු අධිකාරිය ලබා දුන්ත ජ ාරතුරු 
වලින්ත පැහැදිලි ජේ. එම නිසො තමම ත ොරතුරු අයි මයන්ට අදොළ ත ොරතුරු තමම අවසවථොතේදී තපොදු 
අධිකොරිය සන් කතේ තනොමැති බව තපොදු අධිකොරිතයි ප්රකොශය වොර් ො කරනු ලැතේ.  
 
6 අයි මජයන්ත ඉල්ලුම් කල ඇති උප්පැන්තන සහතික ජ ාරතුරු දැනගැනීජම් පනජත් 5 (1) (අ) වගන්තතිය 
යටජත් පුද්ගලික ජ ාරතුරු ලා සලකනු ලැජබ්. පන  යටජත් ජ ාරතුරු ලබා දීම ප්රතික්ජශ්ප කල හැක්ජක් 
පනජත් දක්වා ඇති වෙතිජර්ක වලට පමණක්ව යටත්ව වන අ රඅභියොචකඅයි ම 9 යටජත් ඉල්ලුම් කල 
ඇති ජ ාරතුරු එවැනි වෙතිජරකයක් යට ට අයත් ජනාවන බැවින්ත ජමම ජ ාරතුරු අභියාචක හට 
ජහළිදරවු කරන ජමන්ත ජකාමිෂන්ත සභාව ජපාදු අධිකාරිය ජව  නිජයෝග කරනු ලැජබ්. ජමහි අභියොචක 
ඉල්ලුම් කල ඇති ආකාරජේ කාර්ය මණ්ඩල පත්වීම් ලිපියක් ජනාමැති නම් එම වැඩ භාරගන්තන ජලස දැනුම් 
දුන්ත ආවරණ ලිපිජේ ස ෙ පිටප ක් අභියොචකජව  ලබා ජදන ජමන්ත ජපාදු අධිකාරිය ජව  නිතයෝග කරනු 
ලැජබ්.  
 
අභියාචක ජව  ප්රජේශ විය හැක්ජක් ජපාදු අධිකාරියක් සන්ත කජේ, භාරජේ ජහෝ පාලනජේ ඇති ජ ාරතුරු 
වලට ය. ඒ අනුව ජ ාරතුරු අයි ම 8,11,12,13,14 හා 15 සම්බන්තධජයන්ත ජපාදු අධිකාරිය සතුව ජ ාරතුරු 
සන්ත කජේ, භාරජේ ජහෝ පාලනජේ ජනාමැති බව ජපාදු අධිකාරිය ලබා දුන්ත ජ ාරතුරු අනුව නිරීක්ෂණය 
කරනු ලැජබ්. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
 
අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 
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