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ඩී.ජී.එස්. මුහන්දිරම්ගේ එ. ප්රාගේශීය මහ ගේකම් කාර්යාලය, බුලතගකාහුපිටිය 

 

RTIC Appeal (පුේගලික වශගයන්ද විභාග කිරීම)/ 1029 /2019 (2019.06.04 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  

ගකාමිෂන්ද සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ගකාමිෂන්ද සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ගකාමිෂන්ද සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -  ඩී.ජී.එසව. මුහන්දිරේතේ   

ග ාතිසි ලත පාර්ශවය             - ප්රොතේශීය තල්කේ, ප්රොතේශීය මහ තල්කේ කොර්යොලය, බුලත්තකොහුපිටිය 

 

ගපනීසිටීම   

අභියොචක   - ඩී.ජී.එසව. මුහන්දිරේතේ 

තපොදු අධිකොරිය  -          තේ.එේ. රමෙො යයසුන්දර, ප්රොතේශීය තල්කේ 

එච්. නන්දතසවන, වැඩබලන පරිපොලන නිලධොරී 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.10.26 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.11.26 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.12.03 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.12.24 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.31 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 
අභියොචක විසින් 2018.10.26 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 
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1. අභියොචකතේ 2018 අතගෝසවතු 01 දො මින් ඇති භොර තදන ලද ත ොරතුරු ලබො ගැනීතේ 
ඉල්ුේපත්රතේ 1 තේදතේ සඳහන් 11.02.2017 දො මින් ලි.ප. ැ . ප්රොතේශීය තල්කේ තේ.එේ. 
රමෙො යයසුන්දරට ඇතේ ලිපිතගොනු අංක බුල/3/2/31 යටතත් එවන ලද ලිපියට ,එි සඳහන් 
ඉල්ීේ පිළිබඳව සියු ත ොරතුරු 
 

2. ඉහ  ඉඩතේ තබදො දී ඇති ඉඩේ කට්ටටි 6 පදිංචිකරුවන්ට වර්ෂ 2008 සිට 2018 දක්වො වසර 10 
කොලය තුළ ප්රොතේශීය තල්කේ කොර්යොලය නිකුත් කරන ලද රයතේ ඉඩමක පදිංචි ීතේදී, 

 
(අ) නිකුත් කරන ලද වොර්ික අවසර පත්ර 
 
(ආ) එම වොර්ික අවසර පත්ර සඳහො රයය අයකර ගත් බදු මුදල් සඳහො ප්රොතේශීය තල්කේ නිකුත් 
කළ කුවි න්සිවල සහතික පිටපත් ත ොරතුරු පන  අනුව තදවැනි වරටත් ඉල්ලමි. 
 

3. 11.02.2017 දො මින් ප්රො/තල්කේ රමෙො යයසුන්දරට එවූ ලිපිතේ සඳහන් අභියොචකට අයත් රු. 
100,000 පමණ වටිනො තත්ක්ක ගස පවරොතගන නීතිවිතරෝධීව රොයකොරි කිරීම පිලිබඳ සවිසව ර 
ත ොරතුරු සපයන තලසට තදවැනි වරටත් ඉල්ලමි. 

 

2018.08.30 ි ැතිව ප්රතිචාර දක්වමින්ද ග ාරතුරු නිලධාරියා සඳහන්ද කර සිටිගේ;  

ඔබතේ ඉල්ීේ ලිපිතේ අංක 02 ි සඳහන් කිරිතකොසවගහමුලතදණිය දැනට වත්  නමැති ඉඩමට කිසිදු 
බලපත්රයක් තමම කොර්යොලය මගින් නිකුත් කර තනොමැ . KE/BLT/2008/115 අනුතර්ඛණය සඳහන් 
කරමින් වොර්ික අවසරපත්ර නිකුත් කර තනොමැ .  වද ඔබතේ ඉල්ීේ ලිපිතේ අංක 03 යටතත් ඉල්ලො 
ඇති තත්ක්ක ගස හො ඒ සේබන්ධ ඉඩමට අදොලව ගලිගමුව සහකොර ඉඩේ තකොමසොරිසව කොර්යොලය තව  
යවො ඇති පහ  සඳහන් ලිපි පිටපත් තේ සමග එවමි. 1. මතේ සමොංක බුල/3/2/31 හො 2015/12/15 දිනැති 
මොයිේ නිරවුල් කර ගැනීම සඳහො රයතේ මිනින්තදෝරු තව  යවන ලද ලිපිතේ පිටප  2. මතේ සමොංක 
බුල/3/2/31 හො 2017/06/15 දිනැති මොයිේ නිරවුල් කර ගැනීම සඳහො රයතේ මිනින්තදෝරු තව  යවන ලද 
සිිකැදීේ ලිපිතේ පිටප  3. මතේ සමොංක බුල/3/2/31 හො 2017/09/25 දිනැති මොයිේ නිරවුල් කර ගැනීම 
සඳහො රයතේ මිනින්තදෝරු තව  යවන ලද 2වන සිි කැදීේ ලිපිතේ පිටප .  

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.12.03 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට 
අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. 2018.12.24 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් නේකළ නිලධොරියො විසින් සඳහන් 
කර සිටින ලේතේ අංක 01 හො 03 තේදවලින් කියතවන්තන් එකම කොරණය බවත් ඊට අදොළ ලිපි රයතේ 
මිනින්තදෝරු, සහකොර ඉඩේ තකොමසොරිසව කොර්යලය, බල්ලපොන, ගලිගමුව නගරය යන ලිපිනයට 
තයොමුකර ඇති බවයි. එතමන්ම එි අංක 02 ි සඳහන් KE/BLT/2008/115 අනුතර්ඛනතයන් වොර්ික බදු 
බලපත්ර ලබො දී තනොමැති බවයි. තමයින් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.12.31 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාගේ දී උේග  වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී.  

අභියොචක විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ  මන් විසින් අයදුේ කරන ලද ත ොරතුරුවලින් තකොටසක් පමණක් 
ලැබුණු බවයි. 

ඒ අනුව ඔහු විසින් අයදුේකරන ලද ත ොරතුරු අයි ේ තුන සේබන්ධතයන් එකිතනකට තකොමිෂන් 
සභොතේ අවධොනය තයොමු විය. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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පළමු අයි මය සේබන්ධව අභියොචක විසින් සඳහන් කර සිටිතේ ඊට අදොළ ත ොරතුරු  මන් හට ලැබී ඇති 
බවයි. 

තදවන අයිතිමය සේබන්ධව අභියොචක සඳහන් කර සිටිතේ ඊට අදොළ ත ොරතුරු  මන්ට ලැබී තනොමැති 
බවයි. ඒ අනුව මීට ප්රතිචොර තලස තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ වොර්ික වශතයන් බලපත්ර 
ලබො දී ඇ ත් 2018 අනුතර්ඛනතේ බලපත්ර ලබො දීමක් සිදුකර තනොමැති බවය. තමිදී අභියොචක විසින් 
කරුණු දක්වො සිටිතේ අදොළ ඉඩම වසර 92ක් පරොවට පොරේපරිකව පැවත න ඉඩමක් බවත් ඉන් ඉඩේ 
කට්ටටි හතයන් තදකක් රයයට අයිතිව ඇති බවත් ඉන් හ රක් රයයට අයත් තනොමැති බවය. එතසවම තේ 
සේබන්ධව යේකිසි ගැටුවක් ඇති බවත් එය විසඳොගැනීමට වසර 16 ක් පරොවට  මන් ඉල්ීේ කළද අද 
දක්වො ඒ සඳහො කිසිඳු කැදීමක් ලැබී තනොමැති බවද කියො සිටී. තමිදී තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කර 
සිටිතේ අදොළ ගැටු විසඳීම සඳහො මැදිහත්ීමට තකොමිෂන් සභොවට බලයක් තනොමැති අ ර අයදුේකර 
ඇති ත ොරතුරු සේබන්ධව ක්රියොමොර්ග ගැනීමට පමණක් බලය පවතින බවයි.  

ඒ අනුව අයි ම 2ට අදොළව තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කර සිටිතේ ඊට අදොළ බලපත්ර තේ වනවිට පේගලයන් 
තදතදන්කුට හැරුණු තකොට ලබො දී තනොමැති බවයි. ඒ අනුව තලොට්ට අංක KE/BLT/2008/115 දරන රයතේ 
මිනිතදෝරු ඩබ්ලලිේ.එේ.එේ.ජී විතේතකෝන් විසින් මැනුේ කර අඳින ලද හො මිනුේ අධීක්ෂක ජී.ඩී. අයන්  
විමලසිරි විසින් පරීක්ෂො කරන ලද එම ඉඩම සේබන්ධ බලපත්ර එේ.ඒ. තපොඩිතනෝනො හො තේ. ධර්මතසවන 
යයතිසවස යන පේගලයන් සඳහො ලබො දී ඇති බවත් එේ.ඒ. තපොඩිතනෝනො විසින් නිසි පරිදි බදුතනොතගීම 
ම  එම බලපත්රය දැනට අත් ිටුවො ඇති බවත් ඒ අනුව තේ. ධර්මතසවන යයතිසවස යන අයතේ බලපත්රය 
දැනටද වලංගු බවටත් සඳහන් කර සිටින ලදි. 

තුන්වන අයි මය සේබන්ධව තපොදු අධිකොරිය විසින් සඳහන් කර සිටිතේ අදොළ ත ොරතුරු අභියොචකට 
ලබො දී ඇති අ ර ඒ බව අභියොචක විසින්  හවුරු කරන ලදි. 

නිගයෝගය: 

ඒ අනුව ත ොරතුරු ඉල්ීතේ තදවන අයි මයට අදොළව 2008 වර්ෂතේ සිට 2017 වර්ෂය දක්වො වන 
තල්ඛන එනේ එේ.ඒ. තපොඩිතනෝනො හො තේ. ධර්මතසවන යයතිසවස යන අයවුන්ට අදොළ බලපත්රවල 
සහතික කළ පිටපත් තමම නිතයෝගය ලබො දී සති තදකක කොලයක් ඇතුළ  අභියොචක තව  ලබො දිය යුතු 
බවට තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කරනු ලැතබ්ල.  

 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල.  

 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට්ට අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතබ්ල.  
 
***** 


