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ඩි.ඩි.ජේ.එල්. ප්රියලාල් එ. භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාරයාාංශය   

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1528/19 (2019.12.17 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 :  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො 
 
අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  ඩි.ජි. හපුආරච්චි 
 
අභියාච    ඩි.ඩි.ජේ.එල්. ප්රියලාල් 
කනාතිසි ලත් පාර්ශවය නම් කල නිලධාරී, භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාරයාාංශය   
 
කපනීසිටීම   
අභියොචක   - ඩි.ඩි.ජේ.එල්. ප්රියලාල් 
තපොදු අධිකොරිය - ටි. ද්හනායක (ජේෂ්ඨ ජල්ඛකාධිකාරී) 
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2019.01.25 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචාරයක් ජනාමැත. 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.03.06 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචාරයක් ජනාමැත. 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.05.28 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2019.01.25 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලලො සිටින ලදී. 
 

ඔබ ආය නය විසින් වැලි ප්රවොහනය සඳහො දැනට බලපත්ර නිකුත් කරනු ලබන තමොණරොගල , 
හුලංදොව තිසවසපුර පිිටි මලිති වැතේ තේ වන විට විශොල පොරිසරික හොනියක් සිදු තවමින් පවතී. 

තේ වන විට අදොළ තකොන්ත්රොත්කරුවො තහෝ තගොවි සංවිධොනය වැලි සපයො ගනු ලබන්තන් වැතේ 
ඉහළ ප්රතද්ශතේ ( අපහැදිලි අත් අකුරු ) බැතකෝ යන්ත්ර තදකක් තයොදො කපො එම පසව වැවටම තසෝදො 
කරන ක්රියොවලියකිනි. 

ඉල්ලලො සිටින්තන්, 
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1. තමම වැතේ කැනීේ කටයුතු ආරේභ කළ දො සිට තේ දක්වො තකොපමණ වැලි කියුබ් 
ප්රමොණයකට බලපත්ර ඔබ ආය නය ලබො දී තිතබ්ද? 

2. තමකි වැව කැනීම සහ බලපත්ර නිකුතුව සඳහො ඔබ ආය නයට අවසරය ,අනුමැතිය ලබො 
දුන්නො වූ රොයෙ ආය නතේ (ප්රොතද්ශීය තල්ලකේ,වොරිමොර්ග ඉංජිතන්රු තහෝ තගොවියන තසවවො 
තකොමසොරිසව) නීති රීති, තකොන්තද්සි සහ සියලු විසව ර අඩංගු ලිපිතේ පිටපත්  (I හො II 
පිටපත් තදකක්) 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 
අභියොචක විසින් 2019.03.06 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 
2019.05.28 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 

අභියාචක විසින් ජකාමිෂන් සභාව ජවත 2019.12.05 දිනැති ලිපිජයන් ජනාතිසි ලැබුණු බව හා අභියාචනය 
සම්බන්ධ කරුණු ද්ැන්ීමක් සිදුකල ඇත. ජපාදු අධිකාරිය 2019.12.13 දිනැති ලිපිජයන් ජකාමිෂන් සභාව 
ජවත ද්න්වා ඇත්ජත්, 

"ඔබ විසින් ජයාමු කරන ලද් RTIC/Appeal/1528/19 අාංක ද්රන හා 2019.11.19 දිනැති ලිපිය හා 
බැජේ.  

ඒ අනුව උක්ත නම් සඳහන් අයජේ ජතාරතුරු ඉල්ීම RTI/2019/013 ලියාපදිාංි අාංක හා 
2019.06.18 දිනැති ලිපිය මගින් සම්පුරණ කිරීමට හැකි වූ බව ද්න්වමි. (එම ජතාරතුරු ඉල්ීම හා 
සම්පුරණ කරන ලද් ලිපිජේ පිටපතක් ජම් සමග අමුණා ඇත)” 

අභියාචක විසින් ජකාමිෂන් සභාව හමුජේ පවසා සිටිජේ තමාජේ ජතාරතුරු ඉල්ීමට ජහෝ නම් කල 
නිලධාරියාට සිදු කල අභියාචනයට ජපාදු අධිකාරිය ජතාරතුරු සැපයුජේ නැති බව ය. ජකජස් නමුත් 
ජකාමිෂන් සභාවට අභියාචනා කිරීජමන් අනතුරුව තමාට එම ජතාරතුරු ජපාදු අධිකාරිය විසින් සැපයු බවත් 
පවසන ලදී. 

ජමහිදී ලබා දී ඇති ජතාරතුරු සම්බන්ධජයන් වයකුලත්වයක් හට ගත බැවින් ජකාමිෂන් සභාජේ මැදිහත් 
ීජමන් එය විසඳා ගැනීමට හැකි විය.  අභියාචක පවසා සිටිජේ තමා ඉල්ුම් කල ඇත්ජත් ජමම වැජේ 
කැනීම් කටයුතු ආරම්භ කල ද්ා සිට ජම් ද්ක්වා ජකාපමණ වැලි කියුබ් ප්රමාණයකට බලපත්ර ආයතනය ලබා 
දී ඇත ද් යන්න ය. ජමහිදී අභියාචක ජපාදු අධිකාරිය ජවත ජචෝද්නා කරමින් පවසා සිටිජේ, ජපාදු අධිකාරිය 
තමාට සැපයු ජතාරතුරු වල ද්ක්වා ඇත්ජත් 2019 සිට ලබා දී ඇති බලපත්ර සම්බන්ධව  බවත්, ජකජස් නමුත් 
ජගාවිජන සාංවරධන ජද්පාරතජම්න්තුජවන් තමා ඉල්ුම් කල ජතාරතුරු ඉල්ීමට ලබා දුන් ජතාරතුරු 
අනුව ජමම වැජේ කැනීම් කටයුතු ආරම්භ කල ඇත්ජත් 2017.11.17 දින බවත්ය. නමුදු ජමහිදී අභියාචක 
ජවත සපයා ඇති ලිපිජගානු පරික්ෂා කිරීජම්දී පැහැදිලි වුජේ 2018 ජනවාරි මස සිට ලබා දී ඇති බලපත්ර 
සම්බන්ධජයන් ජපාදු අධිකාරිය ජතාරතුරු සපයා ඇති බවය. ඒ අනුව වයාපෘතිය 2017 ජනාවැම්බර මස 
ආරම්භ වුවද් කැනීම් සඳහා බලපත්ර ලබා දීම පළමුව සිදුව ඇත්ජත් 2018 ජනවාරි මස සිට බව හා ජතාරතුරු 
ඉල්ීම් අාංක 1 හා අද්ාළ සියු ජතාරතුරු ජපාදු අධිකාරිය විසින් ලබා දී ඇති බව ය.  

ජකාමිෂන් සභාව විසින් ජතාරතුරු ඉල්ීම් අාංක 2 ට අද්ාළ ජතාරතුරු සම්බන්ධජයන් ජපාදු අධිකාරිජයන් 
විමසු විට ජපාදු අධිකාරිය පවසා සිටිජේ ජමම වැව කැනීම සහ බලපත්ර නිකුතුව සඳහා ජපාදු අධිකාරිය ජවත 
අවසර ලබා ජද්න්නා වූ ජරගුලාසි ගැසට් කල ඇති බැවින් ජමම ජතාරතුරු ජපාදු අධිකාරිජේ ජවබ් පිටුජේ 
ද්ක්වා ඇති බව ය. ජමහි දී ජකාමිෂන් සභාව අභියාචක ජගන් ජමම ජතාරතුරු තවදුරටත් අවශය ද් යන්න 
විමසු අතර, එහිදී අභියාචක පවසා සිටිජේ එම ජතාරතුරු අවශය ජනාමැති බව ය. 
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නිකයෝගය: 
 
භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාරයාාංශය, 2016 අාංක 12 ද්රණ ජතාරතුරු ද්ැනගැනීජම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ 
පනත ප්රකාරව ජපාදු අධිකාරියකි. එම නිසා එහි විධිවිධාන අනුව කටයුතු කිරීමට භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා 
පතල් කාරයාාංශයට වයවස්ථාපිත වගකීමක් ඇත. ජතාරතුරු ද්ැනගැනීජම් අයිතිවාසිකම් පනජත් ද්ක්වා ඇති 
කාලසිමා ඇතුලත ජතාරතුරු ලබා දිය යුතු බව, ජකාමිෂන් සභාව ජපාදු අධිකාරිය ජවත අවධාරණය කරනු 
ලැජබ්.  
 
අභියාචක ජපාදු අධිකාරිය විසින් ලබා දී ඇති ජතාරතුරු හා සැහීමකට පත්වන ජහයින් අභියාචනය මින් 
අවසන් ජකජර. 
 
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 ලැතබ්. 
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