
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 

පුරුජ ෝත්තමන් තංගමයිල් එ.  ාතික  ල සම්පාදන හා  ලාපවහන මණ්ඩලය 

RTIC Appeal (ජපෞද්ගලික විභාග කිරීම) /51/2018 -2016 අංක 12 දරණ ජතාරතුරු දැනගැනීජම් 

අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනජත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිජයෝගය සහ 2017 ජතාරතුරු 

දැනගැනීජම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ජකාමිෂන් සභා රීතීන් හි (ගාසතතු සහ අභියාචනා කාර්යයපටිපාටිය), රීති 

අංක 28 යටජත් පවත්වාජගන යනු ලබන කාර්යයපටිපාටිය - 

ජමම අභියාචනා විභාගය 2017.10.23 දින පැවති ජකාමිෂන් සභා රැසතීජම් ජකාටසක් ජලස පවත්වන ලදී. 

සභොපති - මහින්ද ගම්මන්පිල මහතා  

තකොමිෂන් සභො සොමොජික - ජ ෙෂතඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්ජටෝ  යවර්ධන ජමජනවිය  

තකොමිෂන් සභො සොමොජික - ජ ෙෂතඨ නීතීඥ  එසත. ජී. පුංචිජහතවා මහතා  

තකොමිෂන් සභො සොමොජික - විනිසුරු ජරෝහිනී වල්ගම මහත්මිය  

අධ්යක්ෂ ජනරොල් - පියතිසතතස රණසිංහ මහතා  

අභියොචක - පුරුජ ෝත්තමන් තංගමයිල් මහතා  

තනොතීසි ලත් පොර්ශව - ජක්. ඩී. පී. එෆත. සිරිවර්ධන මහතා, නිජයෝ ෙ සාමානොධිකාකාරී (සංසතථාපිත ක්රම 

සම්පාදනය) / නම්කළ නිලධාරී,  ාතික  ල සම්පාදන හා  ලාපවහන මණ්ඩලය 

තපනීසිටීම 

අභියොචක - පුරුජ ෝත්තමන් තංගමයිල් මහතා  

තපොදු අධිකොරිය - ඉංජිජන්රු ටී. භාරතිතාසන්, වොපතති අධෙක්ෂ, යාපනය - කිලිජනාච්චචිය  ල සැපයුම් හා 

සනීපාරක්ෂක වොපතතිය, සිතිරා තැඹිලියාජගාඩ මහත්මිය, නනතික නිලධාරී,   ාතික  ල සම්පාදන හා 

 ලාපවහන මණ්ඩලය, ඉංජිජන්රු ී. වි යකාන්ත්, ජ ෙෂතඨ ඉංජිජන්රු, යාපනය - කිලිජනාච්චචිය  ල 

සැපයුම් හා සනීපාරක්ෂක වොපතතිය  

ජතාරතුරු ඉල්ීම ජගානු කරන ලද දිනය: 2017.04.27 (2017.05.05 සිහි කැඳීම) 
ජතාරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:  
නම්කළ නිලධාරියා ජවත අභියාචනය ජයාමු කළ දිනය: 2017.05.28  
නම්කළ නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය: 2017.06.07 
RTIC ජකාමිෂන් සභාව ජවත අභියාචනය ජයාමු කළ දිනය: 2017.08.10 

 

 ාතික  ල සම්පාදන හා  ලාපවහන මණ්ඩලජේ සාමානොධිකාකාරී 2017.10.16 දිනැති ලිපිය මඟින් ඉහත 

නම්කළ නිලධාරීන් වන, ඉංජිජන්රු ටී. භාරතිතාසන් මහතා , සිතිරා තැඹිලියාජගාඩ මහත්මිය සහ 

ඉංජිජන්රු ී. වි යකාන්ත් මහතා තම අධිකාකාරිය ජකාමිෂන් සභාව ඉදිටිපිට නිජයෝ නය කිරීමට පත්කළ 

බවට දන්වන ලදී.  

අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 

අභියාචක, 2017.04.27 දින සහ ඉක්ිතිව 2017.05.05 දින සාමානොධිකාකාරී තුමන්ජගන් විදුත් තැපැල් 

මඟින්ද ජතාරතුරු ඉල්ීමක් සිදුකර ඇත. ජමය සිදුකර ඇත්ජත් අදාළ ජතාරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා 

ජතාරතුරු නිලධාරිජයක් ජනාසිටි බැවිනි. ඉක්ිතිව 2017.04.24 දින දීම අභියාචක යාපනය දිසතික්ක 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 

වොපතති කාර්යයාලයට ජමම ජතාරතුරු ඉල්ීම සිදු කර ඇති අතර, කාර්යයාල ජතාරතුරු නිලධාරිතුමා 

ජමම ඉල්ීම  ාතික  ල සම්පාදන හා  ලාපවහන මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බවට දන්වා ඇත 

(2017.02.03 දින නිකුත් කරන ලද, අංක 2004/66 දරන ගැසට් පත්රජේ 6 වන වගන්තිජේ, 4 වන ජරගුලාසිය 

ප්රකාරව).  

අභියාචක, ඉහත සඳහන් ලිපි මඟින් පහත සඳහන් ජතාරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදී. 

1. කරදිජයන් ලවණතාවය ඉවත් කිරීම පිළිබඳව මරුතාන්ජක්නි, තජලයාඩ්, යාපනය ප්රජද්ජ   වල 

සිදුකිරීමට නියමිත වූ පර්ජේෂණ වල වොපතති වාර්තා  

2. ඉහත 1 හි සඳහන් වොපතතිජේ පාරිසරික බලපෑම් තක්ජසතරැ වාර්තාව සහ පාරිසරික කළමනාකරණ 

සැලසුම් වාර්තාව 

3. මරුතාන්ජක්නි ප්රජද් ය ජමම වොපතතියට ජතෝරාගැනීම සඳහා පාදක වූ ජයෝගෙතා අධෙයයන 
වාර්තාව 

4. අජනකුත් නම්කළ ප්රජද්  ජමම වොපතතියට ජතෝරාගැනීම සඳහා පාදක වූ ජයෝගෙතා අධෙයයන 
වාර්තාවන් 

 ාතික  ල සම්පාදන හා  ලාපවහන මණ්ඩලජේ නම්කළ නිලධාරිජයක් ජනාවූ ජහයින් සහ මණ්ඩලජයන් 

ප්රතිචාරයක් ජනාලද ජහයින්, අභියාචක උතුරු ප්රජද් ජේ වොපතති භාර සාමානොධිකාකාරී සහ නිජයෝ ෙ 

සාමානොධිකාකාරී මහතාට විදුත් තැපැල් මඟින් 2017.06.07 දින ඉහත සඳහන් ජතාරතුරු ඉල්ලා 

අභියාචනාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. ජමම අභියාචනයට පිළිතුරු දක්වමින් නිජයෝ ෙ සාමානොධිකාකාරී උමර් 

ජලබ්ජබ් මහතා පවසා සිටිජේ ජමම අභියාචනය වොපතති භාර අධෙක්ෂතුමාට ඉදිරිපත් කල බවයි.  

නිජයෝ ෙ සාමානොධිකාකාරී මහතාජේ ඉදිරිපත් කිරීමට ප්රතිචාර දක්වමින් වොපතති භාර අධෙක්ෂ, අභියාචක 

2017.05.28 දින ඉල්ලා සිටින ලද පාරිසරික බලපෑම් තක්ජසතරැ වාර්තාව සහ පාරිසරික කළමනාකරණ 

සැලසුම් වාර්තාව තවත් මාස හතරකින් පමණ අන්තර් ාලජයන් ලබා ගත හැකි බවත් ඉල්ලා සිටින ලද 

අජනකුත් ජතාරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු  ාතික  ල සම්පාදන හා  ලාපවහන මණ්ඩලයට ඉල්ීම 

ඉදිරිපත් කල බවත් පැවසීය. ජමම ජතාරතුරු 2017.06.07 දින ජතාරතුරු නිලධාරියා විසින් අභියාචකට 

ලියුමක් මඟින් දන්වන ලදී. 

අභියාචක ජකාමිෂන් සභාව ඉදිරිජේ පවසා සිටිජේ ඔහු තවත් මාස ජදකක් පමණ ජමම ජතාරතුරු තමා 

අතට පත් ජවනජතක් බලා සිටි බවත්, එජසත ජනාවූ ජහයින් ඔහු ජකාමිෂන් සභාවට 2017.08.10 දින 

අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කල බවයි. වුවමනාජවන් ජතාරතුරු ලබාදීම පමා කිරීම සහ  ාතික  ල සම්පාදන 

හා  ලාපවහන මණ්ඩලය තම ඉල්ීමට සතජුවම පිළිතුරැ ලබා ජනාදීම ජමම අභියාචනයට පාදක වූ කරුණු 

ජලස ඔහු සඳහන් කර තිබුණි. 

ජකාමිෂන් සභාව ජපාදු අධිකාකාරියට ජනාතීසි නිකුත් කිරීජමන් අනතුරුව, අභියාචකට යාපනය - 

කිලිජනාච්චචිය  ල සැපයුම් හා සනීපාරක්ෂක වොපතති අධෙක්ෂජගන් 2017.10.16 දිනැති විදුත් තැපැල් 

පණිවුඩය මඟින් දැනගැනීමට ලැබුජන් පාරිසරික බලපෑම් තක්ජසතරැ වාර්තාව අන්තර් ාලය හරහා ලබා ගත 

හැකි බවයි. ජමහි ජයෝගෙතා අධෙයයන වාර්තාවන් වල විධායක සාරාං ය, පටුන සහ හැඳින්ීම් පිටු අමුණා 

එවා තිබූ අතර පාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුම් වාර්තාව, පාරිසරික බලපෑම් තක්ජසතරැ වාර්තාජේ 

ජකාටසක් ජලස ඇතුලත් කර ඇති බවට දන්වා තිබූ අතර ඔහුට ජවනත් ජතාරතුරැ දන ගැනීමට අව ෙ නම් 

අධිකාකාරියට අදාළ ගාසතතුව ජගවා ලබා ගත හැකි බවට දන්වා තිබුණි. 

අභියොචනො අවස්ථොතේ උද්ග  වූ කොරණො: 

අභියාචක ජකාමිෂන් සභාව ඉදිරිජේ පවසා සිටිජේ මහ නතාවට ජමම වොපතතිය පිළිබඳව ගැට ර රායකයක් 

මතුී තිබුජන් ජපාදු අධිකාකාරිය ජම් සම්බන්ධ වොපතතිජේ පාරිසරික බලපෑම් තක්ජසතරැ වාර්තාව සහ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 

පාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුම් වාර්තාව මිනිසුන් අතට පත් කිරීම ජම් තාක් ප්රතික්ජෂතප කල බැවිනි. 

තවදුරටත් ඔහු කියා සිටිජේ ජකාමිෂන් සභාවට අභියාචනාවක් ඉදිරිපත් කිරීජම් ප්රතිලලයක් ජලස මීට 

සතියක කාලයකට ඉහතදී ඔහුට අව ෙ ජතාරතුරු ජපාදු අධිකාකාරිය ලබා දුන් බවයි.  

ජපාදු  අධිකාකාරිය පවසා සිටිජේ ඔවුන් යාපනය දිසතික්කජේ වොපතති කාර්යයාලයට ජයාමුකල ජතාරතුරු 

ඉල්ීමට එම කාර්යයාලය මඟින් ම ජතාරතුරැ සැපයූ බවයි. ඉන් පසුව අභියාචක පවසා සිටිජේ ඔහු  ාතික 

 ල සම්පාදන හා  ලාපවහන මණ්ඩලයට සතජුවම යැවු ඉල්ීම් වලට කිසිදු පිළිතුරක් ජනාලද බවත්, එම 

අධිකාකාරියට ජම් වනතුරු ජතාරතුරු නිලධාරිජයක් ජනාසිටින බවත් ය. අභියාචක තමන්ට ලැබූ ජතාරතුරු 

පිළිබඳව සෑහීමකට පත්වන බව කියා සිටිජේය.  

ජපාදු අධිකාකාරිය තවදුරටත් ජකාමිෂන් සභාව හමුජේ පවසා සිටිජේ ඔවුන් මහ නතාවට ලබා දිය හැකි 

ජතාරතුරු සහ ජයෝගෙතා අධෙයයන වාර්තාවන් වල රහසෙභාවය පිළිබඳව අවිනි තචිතභාවයක් තිබූ බවයි. 

එයට ජහතතුව ජලස ඔවුන් සඳහන් කජල් මුලෙමය ජතාරතුරු ජමම වාර්තා වල ඇතුලත් ීමයි. ජමයට 

පිළිතුරු දැක්වූ ජකාමිෂන් සභාව කියා සිටිජේ එජසත අවසතථාවන් වල ඔවුන් පනජත් 5 වන වගන්තිය යටජත් 

ඇති ජතාරතුරු වලට ප්රජේ  ීජම් අයිතිය ප්රතික්ජෂතප කල හැකි අවසතථාවක් දක්වමින් පිළිතුරු ලබා දිය 

හැකි බවත් ජකාමිෂන් සභාව එහි නනතිකභාවය පිළිබඳ තක්ජසතරුවක් ලබා ජදන බවයි. 

ජකාමිෂන් සභාව ජපාදු අධිකාකාරිජයන් ඔවුන්ජේ ජතාරතුරු නිලධාරියා පිළිබඳව විමසීජම්දී, එජසත 

නිලධාරිජයක් පත් කර නැති බවත් පත්ීරීජම් ක්රියාවලිය පිළිබඳ තම අධිකාකාරිය අවිනි තචිතතාවයකින් සිටි 

බවත් කියා සිටිජේය. ඔවුන් තවදුරටත් කියා සිටිජේ ජම් සඳහා ජවනම ඒකකයක් පත් කිරීජමන් පනජත් 

අරමුණු ඉටු කිරීම අසීරු වන බවයි. ජමයට පිළිතුරු දැක්වූ ජකාමිෂන් සභාව පවසා සිටිජේ එජසත ජවනම 

ඒකකයක් පත් කිරීජම් අව ෙතාවයක් ජනාමැති අතර මහ නතාවට ජතාරතුරු ලබාදීම අධිකාකාරිජේ 

වගීමක් බවයි. 

නිතයෝගය: 

ජපාදු අධිකාකාරිය ජතාරතුරු නිලධාරිජයක් පත්ජනාකිරීම සහ අධිකාකාරිජේ නම්කළ නිලධාරියා ජම් පිළිබඳ 

ප්රකා  ජනාකිරීම 2016 12 දරණ ජතාරතුරු  දැනගැනීජම් අයිතිජවාසිකම පිළිබඳ පනජත් 23(1)(b) වන 

වගන්තිය සහ 23(1)(a) වගන්තිය ප්රකාරව වගීම් පැහැර හැරීමකි. 

2016 12 දරණ ජතාරතුරු දැනගැනීජම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත 2017.02.03 දින සිට භාවිතයට පැමිණ 

මාස 9 කටත් අධිකාක කාලයක් ගතී ඇත. ජමම කාලය තුලදී ජතාරතුරු නිලධාරිජයක් පත් කිටීමට 

අජපාජහාසත් වූ විට පනජත් 23(1)(b) වන වගන්තිය ප්රකාරව ජපාදු අධිකාකාරිජේ සභාපති/ප්රධානියා එම 

තනතුරට නිතැතින් පත්ජේ. 

 ාතික  ල සම්පාදන හා  ලාපවහන මණ්ඩලයට ජමම පනත යටජත් තම වගීම් නැවතත් සිහි කරන 

අතර, 2017.20.03 නිකුත් කරන ලද 2004/66 දරන ගැසට් පත්රයට අනුකුලව ජපාදු ආයතන තම වගීම් 

පැහැර හැරීම පිළිබඳව ජකාමිෂන් සභාව විසින් පනජත් 37(1) වගන්තිය ප්රකාරව පාර්ලිජම්න්තුවට ඉදිරිපත් 

කරන වාර්තාජේ ජම් පිළිබඳව සඳහන් කරනු ලැජබ්.  

අභියාචනය ජමජසත අවසන් කරන ලදී. 

 

 


