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එන්. ඩබ්ලිව්. සී. පී. ලංකා  එ  භූ විද්යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්ාංශ්   
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1209/19 (2019.08.06 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 
රැසවීතේදී 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 අභියොචන 

කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  
 

සභාපති:    මින්ද ගේමේපිල  
කකාමිෂන් සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
කකාමිෂන් සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
කකාමිෂන් සභා සමාජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 

අභි්ාචක  - එන්. ඩබ්ලලිව්. සී. පී. ලංකො 

ක ාතිසි ලත් පාරශව් -     නේකළ නිලධොරි, භූ විදෙො සමීක්ෂණ සහ ප ල් කොර්යොංශය  
 
කපනීසිටීම   

අභියොචක   - එන්. ඩබ්ලලිව්. සී. පී. ලංකො 
තපොදු අධිකොරිය  - ටී. දහනොයක, ත ොරතුරු නිලධොරි - භූ විදෙො සමීක්ෂණ සහ ප ල් කොර්යොංශය 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.09.11 , 2018.09.27 

සහ 2018.10.03  

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොර තනොමැ  

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2019.01.03 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොර තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.02.05 

 

අභි්ාච ්ට පසුබිම්වූ කරුණු: 

අභියොචක 2018.09.11 , 2018.09.27 සහ 2018.10.03 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීේ මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 
සිටින ලදී. 

1. ඩබ්ලලිව්. එසව. පීරිසව 1ML/B/HO/3188/LR බලපත්රතේ පිටප  

2. SCFR 81/2004 නඩුවට අදොළ 2004.02.13 දින කොර්යොංශය දුන් තීරණතේ පිටප  

3. 1ML/B/HO9903 බලපත්රතේ පිටප  

4. 2017 වර්ෂයට අදොළ මො ඔතයි වැලි නිධි සමීක්ෂණ වොර් ොව 

5. මො ඔය කළමනොකරණ සැලැසවමට අදොළ තරවෂවඨොධිකරණ නඩුතව් (SCFR 81/2004), 2014.04.02 දින 
මොස 06ක්  සැකසීමට තපොතරොන්දු වූ විසව රොත්මක සැලැසවම සි  කළමනොකරණ ත ොරතුරු සි  මො 
ඔතයි විසව ර පිටප  

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 

2019.01.03 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  

ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2019.02.05 දිනැතිව තකොමිෂන් 
සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    
අභි්ාච ් සලකා බල  අවස්ථාකව්දී උද්ගතූ කාරණා: 
තපොදු අධිකොරිය විසින්  ම ත ොරතුරු ඉල්ීේ වලට අදොලව කිසිදු ප්රතිචොරයක් ලබො තනොදුන් බව අභියොචක 
තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තගන දක්වන ලදී. තමයට තහවතු කොරණො තකොමිෂන් සභොව විසින් තපොදු අධිකොරිතයන් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

2 

විමසු කල තමම ත ොරතුරු සමහරක් අභියොචකට ලබොදීම පිළිබඳව ගැටළු ඇති තහයින් පිළිතුරු ලබො දීමට 
අතපොතහොසත් වූ බවට පවසන ලදී. තමතලස පන  මගින් නියමි  කර ඇති කොලය තුලදී කිසිදු ප්රතිචොරයක් 
තනොදැක්ීම ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකේ පිලිබඳ පන  උල්ලංඝනය කිරීමක් වන බැවින් නැව  තමවැනි 
 ත්ත්වයක් උද්ග  ීම වළක්වමින් කටයුතු කරන තලසට තකොමිෂන් සභොව විසින් තපොදු අධිකොරියට අවවොද 
කරන ලදී. 
අභියොචක විසින් ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු අ රින් ඉල්ලො ඇති ‘SCFR 81/2004 නඩුවට අදොළ 2004.02.13 දින 
කොර්යොංශය දුන් තීරණතේ පිටප ’ තමතලස ත ොරතුරු ඉල්ීමක් හරහො ඉල්ීේ තනොකරන තලසට තකොමිෂන් 
සභොව අභියොචකට උපතදසව ලබොදුන් අ ර, ඒවො ලබො ගැනීමට අවශෙ තව් නේ අධිකරණතයන් තේ සඳහො නියමි  
කර ඇති ක්රියො පටිපොටියට අනුකූලව තමවන් ත ොරතුරු ලබොග  හැකි බවට අභියොචකට  වදුරටත් උපතදසව 
ලබොතදන  ලදී. 
අභියොචක විසින් ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු අතුරින්, ඩබ්ලලිව්. එසව. පීරිසව මහ ොතේ  1ML/B/HO/3188/LR 
බලපත්රය පැරණි බලපත්රයක් බැවින් එය තපොදු අධිකොරියට තසොයො ගැනීමට තනොහැකි වූ බවට ඉදිරිපත් කල අ ර 

එය තසොයො ගත් පසු අභියොචකට ලබො දිය හැකි බවත්, 1ML/B/HO9903 බලපත්රතේ පිටප  අභියොචකට තකොමිෂන්  
සභොව ඉදිරිතේ ලබො දිය හැකි බවත් තපොදු අධිකොරිය ප්රකොශ කරන ලදී. 

2017 වර්ෂයට අදොළ මො ඔතයි වැලි නිධි සමීක්ෂණ වොර් ොව අදොළ අංශතේ තසොයොගැනීමට තනොමැති බැවින් එය 
ලබොදීමට තනොහැකි බව තපොදු අධිකොරිය ඉදිරිපත් කල නමුත්, තමම ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීම මහයන සුභසිද්ධිය 
මගින් සොධොරණීකරණය වන බැවින් එය අනිවොර්යතයන්ම අභියොචකට ලබො දිය යුතු ත ොරතුරක් බව තකොමිෂන් 
සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී.  

මො ඔය කළමනොකරණ සැලැසවමට අදොළ තරවෂවඨොධිකරණ නඩුතව් (SCFR 81/2004), 2014.04.02 දින මොස 

06කින්  සැකසීමට තපොතරොන්දු වූ විසව රොත්මක සැලැසවම සි  වොර් ොව තපොදු අධිකොරිය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති 
නමුත් එම වොර් ොතව් කිසිදු දිනයක් සටහන්ව තනොමැති බවට තකොමිෂන් සභොව විසින් තමිදී අවධොරණය කරන 
ලදී. 
නික්ෝග්: 
අභියොචනො විභොගතේ දැක්වූ කරුණු ම  තපොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු පනතත් 23 (3) වගන්තිය ප්රකොරව 
ඉල්ීමක් ලැබීතේදී, එම ඉල්ීම ඉදිරිපත් කල පුරවැසියොට වහොම එම ඉල්ීම ලැබීම පිලිබඳ ලිඛි  දැනුේ දීමක් 

තයොමු කිරීමට සහ 25 (1) වගන්තිය ප්රකොරව ඉල්ීමක් ලැබී දින දොහ රක් ඇතුල  ඉල්ීම කල පුරවැසියො හට 
ත ොරතුරු ලබො දීමට තහෝ තනොදීමට ඇති හැකියොව සන්නිතව්දනය කිරීමට තපොදු අධිකොරිය බැඳී සිටින බැවින් 
තපොදු අධිකොරිය විසින් එතලස ක්රියො තනොකිරීතමන් තමම වගන්ති උල්ලංඝනය කර ඇති බවට නිරීක්ෂණය කරනු 
ලැතබ්ල.  

1ML/B/HO9903 බලපත්රතේ පිටප  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ සහතික තකොට අභියොචකට ලබො තදන තලසටත්, 

1ML/B/HO/3188/LR බලපත්රය සහ 2017 වර්ෂයට අදොළ මො ඔතයි වැලි නිධි සමීක්ෂණ වොර් ොවද අභියොචකට 
ලබොදීමට අවශෙ කටයුතු කරන තලසටත්, ඒවො තසොයොග  තනොහැකිනේ දිවුරුේ ප්රකොශයකින් ඒ බව අභියොචකට 

දැනුේතදන තලසටත්, මො ඔය කළමනොකරණ සැලැසවමට අදොළ තරවෂවඨොධිකරණ නඩුතව් (SCFR 81/2004), 

2014.04.02 දින, මොස 06ක් තුල සැකසීමට තපොතරොන්දු වූ, විසව රොත්මක සැලැසවම සි  වොර් ොතව් කිසිදු දිනයක 
සටහනක් තනොමැති බැවින් එම වොර් ොවට අදොළ දිනය  හවුරු කර එම වොර් ොව ද අභියොචකට ලබොතදන තලසටත් 
තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කරනු ලැතබ්ල. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  
ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල. 
අභියොචනය කල්   බන ලදී 
මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2019.12.10 

 

********* 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1209/19 (2019.12.10 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 
රැසවීතේදී 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 අභියොචන 

කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3 

සභාපති:    මින්ද ගේමේපිල  
කකාමිෂන් සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
කකාමිෂන් සභා සමාජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධ්යක්ෂ-ජ රාල්:   ඩී.ජී.එේ.ී.හපුආරච්චචි 
 
අභි්ාචක  - එන්. ඩබ්ලලිව්. සී. පී. ලංකො 

ක ාතිසි ලත් පාරශව් -     නේකළ නිලධොරි, භූ විදෙො සමීක්ෂණ සහ ප ල් කොර්යොංශය  
 

කපනීසිටීම   
අභියොචක   - එන්. ඩබ්ලලිව්. සී. පී. ලංකො 
තපොදු අධිකොරිය  - ටී. දහනොයක, ත ොරතුරු නිලධොරි - භූ විදෙො සමීක්ෂණ සහ ප ල් කොර්යොංශය 

 
අභි්ාච ් සලකා බල  අවස්ථාකව්දී උද්ගතූ කාරණා: 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ අයි ම 01 යටතත් වන ත ොරතුරු සිය සන් කතේ තනොමැති බැවින් 
එය ලබො දීතේ හැකියොවක් තනොමැති බවයි. මීට ප්රතිචොර වශතයන් තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කර සිටිතේ අදොළ 
බලපත්රතේ පැවැත්ම පිළිබඳව නැව  වරක් තසොයො බලො එය තනොමැති බව  වදුරටත්  හවුරු වන්තන් නේ ඒ 
පිළිබඳව අභියොචක තව  දන්වන තලසයි. 

අයි ම 02 ට අදොළව තකොමිෂන් සභොව විසින් අවධොරණය කර සිටින්තන් අධිකරණ තීරණ ලබො ගැනීතේ සොමොනෙ 
කොර්ය පටිපොටිය අනුගමනය කරමින් අභියොචක හට අදොළ නඩු තීන්දුතව් සහතික කළ පිටපත් අධිකරණතයන් 
ලබොග  හැකි බවයි. 

අයි ම 03ට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දි ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරයි. 

අයි ම 04ට අදොළව තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටින ලද්තද් 2017 වර්ෂයට අදොළව එවැනි සමීක්ෂණ 
වොර් ොවක් සිදුකර තනොමැති බවයි. ඒ අනුව ඒ සේබන්ධව 2016 වර්ෂතේ සමීක්ෂණ වොර් ොව ලබො දීමට තපොදු 
අධිකොරිය විසින් එකඟ වන ලදි. 

අයි ම 05ට අදොළව එම ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබො දී ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
නික්ෝග්: 

ඒ අනුව අභියොචනො විභොගතේදී තපොදු අධිකොරිය විසින් එකඟ වූ පරිදි අයි ම 01 යටතත් වන ත ොරතුතරි පැවත්ම 

නිශවචි ව පරීක්ෂො කර බලො දැන්ීමටත්, අයි ම 04 යටතත් 2016 වර්ෂතේ සමීෂණ වොර් ොව අභියොචක තව  ලබො 
දීමට තපොදු අධිකරියටත්, අයි ම 02 යටතත් වන ත ොරතුරු, නඩු තීන්දුවල සහතික කළ පිටපත් ලබගැනීතේ 
සොමොනෙ කොර්ය පටිපොටිය අනුගමනය කරමින් අභියොචකට ලබො ගැනීමටත් මින් නිතයෝග කර සිටී. 
ඒ අනුව අභියොචනො විභොගය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  
ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල. 
 
***** 

 


