
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

කේ. ඩි . නික ෝෂනි එ. ප්රාකීය  මහා කේකම් කාර් ාල . කැස්බැව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/ 1469/2019 (2019.10.21 දින ඳැවති 

විධිමත් යකොමිෂන් සභා රැස්වීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද 

නියයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනයත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නියයෝගය සහ 2017 යතොරතුරු දැනගැනීයේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ යකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය 

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටයත් ඳවත්වායගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

 

සභාපති:                                     මහින්ද ගේමේපිල  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: යයයෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචියේවා  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: ආචාර්ය යසල්වි තිරුචන්ද්රන්  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝහිණි වල්ගම  

 

 

අභි ාචක   -     යේ. ඩි. නියරෝෂනි 

යනොතිසි ලත් ඳාර්ශවය  -     නේ කල නිලධාරී ප්රායද්යය මහා යල්කේ කාර්යාලය. 

කැස්බැව 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - යේ. ඩි. නියරෝෂනි 

යඳොදු අධිකාරිය  - එේ. ටි. සි. ආර්. යද්ශප්රිය,   

 

යතොරතුරු ඉල්ලීම යගොනු කරන ලද දිනය 2018/12/12, 2018.09.18 

යතොරතුරු නිළධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය පිළිතුරේ යනොමැත 

නේ කල නිළධාරියා යවත අභියාචනය යයොමු 

කළ දිනය 

2019/01/23 

නේ කල නිළධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය පිළිතුරේ යනොමැත 

යතොරතුරු දැනගැනීයේ  අයිතිවාසිකම පිළිබ 

යකොමිෂන් සභාව යවත අභියාචනය යයොමුකළ 

දිනය 

2019/04/08 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 

අභි ාචන ට පසුබිම්වූ කරුණු: 

 

අභියාචක විසින් 2018.09.18  සහ 2018/12/12  දිනැති යතොරතුරු ඉල්ලීේ  මඟින් ඳහත 

යතොරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදි. 

 

1950 අංක 09 දරන රයයේ ඉඩේ අත් කර ගැනීයේ ඳනත (460 අධිකාරය) යටයත් 

යඳොදු මහයන කටයුත්තේ යලස පිළියගන ඇති, යකොළඹ -යහොරණ මාර්ගයේ 

ඳාමංකඩ සිට පිළියන්දල දේවා මාර්ගය පුළුල්කර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සහා 

රයයේ මැනුේඳතිවරයා විසින් මැන සාදන ලද මූලික සැලසුේ අංක 9259 හා 

2008.06.27 දිනැති මූලික සැලැස්යේ කැබලි අංක 293 සහ 295 යකොටස්වල අත්ඳත් කර 

ගැනීමට අදාළව ඳහත යතොරතුරු ලබා යදන්න. 

 

යකොළඹ-යහොරණ මාර්ග සංවර්ධනය සහා ඉඩේ අත් කරගැනීම පිණිස රයයේ 

මැනුේඳතිවරයා විසින් අදින ලද මු.පි.යකො.9259 කැබලි අංක 293 සහ 295 යන කැබලි 

සහා කැස්බෑව ප්රායද්යය යල්කේ විසින් නිකුත් කරන ලද තීරණ ඳත්රවල සහතික 

කළ පිටඳත්. 

 

අභියාචක විසින් 2018.09.18 දිනැතිව කරන ලද යතොරතුරු ඉල්ලීමට පිළිතුරු යලස 

ඔබ විසින් එවන ලද KES /DS /ADM /1/8/INF හා 2018.11.15 දිනැති ලිපිය හා 

සේබන්ධවය. 

 

අභියාචක විසින් ඉල්ලීේ කරනු ලබන්යන් යමම අත්ඳත් කරගැනීයේ ක්රියාවලිය සහා 

කැස්බෑව ප්රායද්යය යල්කේ විසින් භාවිතයට ගන්නා ලද ප්රගමන අනුයර්නනය හා 

එහි හිමිකරු ලැයිස්තුයේ පිටඳතේය. ප්රගමන අනුයර්නනය හා එහි හිමිකරු 

ලැයිස්තුව මිනින්යදෝරු යදඳාර්තයේන්තුව සතු යල්නනයේ වුවද ඊට අදාළ මැනුේ 

ගාස්තු යමම අත්ඳත් කර ගැනීයේ ප්රදාන අත්ඳත් නිලධාරියා වන කැස්බෑව ප්රායද්යය 

යල්කේ විසින් දරනු ලැබ ඇති නිසා එම යල්නනයේ කතෘ භාගය ඳවතින්යන් 

කැසස්බාව ප්රායද්යය යල්කේ යවතය. එබැවින් යමම අත්ඳත් කර ගැනීම සහා 

කැස්බෑව ප්රායද්යය යල්කේ විසින් භාවිතයට ගන්නා ලද ප්රගමන අනු යර්නනයේ සහ 

හිමිකරු ලැයිස්තුයේ පිටඳතේ  

යමම යතොරතුරු ප්රතිේයෂ්ඨ ඳ කරන්යන් නේ ඳනයත් කවර නීතිමය ප්රතිඳාදන අනුවද  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

අභියාචක ඉල්ලා සිටින්යන් මු.පි.යකො.9259 කැබලි අංක 293 හා 296 සේබන්ධයයන් 

ඇති ඳනයත් 44 තීරණ ඳත්රයයි. 44 වගන්තිය යටයත් කටයුතු යනොයකොට මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අභියාචකයේ යද්වල් මාර්ග සංවර්ධනය සහා 

යයොදවාගත්යත් යකයස්ද යන්න 

 

2018.09.18 යතොරතුරු ඉල්ලීම 

 

යමම අත්ඳත් කර ගැනීමට අදාළව යමම කැබැල්ලට අදාළ ප්රගමන අනුයර්නනය සහ 

හිමිකරු ලැයිස්තුයේ පිටඳතේ  

යමම අත්ඳත් කර ගැනීමට අදාළව 1950 අංක 9 දරන රයයේ ඉඩේ අත්කර ගැනීයේ 

ඳනයත් (460 අයකරය )38 (A ) වගන්තිය යටයත් කටයුතු කරන ලද ගැසට් නියේදන 

අංකය හා දිනය (II) එකී ඳනයත් 5 වන වගන්තිය යටයත් කටයුතු කරන ලද ගැසට් 

නියේදනයේ අංකය හා දිනය  

යමම අත්ඳත් කර ගැනීම සහා මු.පි.යකො. 9259 කැබලි අංක 293 සහා ඔබ විසින් 

1950 අංක 09 දරන රයයේ ඉඩේ අත්ඳත් කර ගැනීයේ ඳනයත් (460 අධිකාරය) 9 

යවනි වගන්තිය අත්ඳත් කර ගැනීයේ නිලධරයා විසින් ඳවත්වන ලද හිමිකේ 

ඳරීේෂණයේ ඳරීේෂණ වාර්තායේ සහතික කළ පිටඳතේ  

යමම අත්ඳත් කර ගැනීයේ සහා මු.පි.යකො. 9259 කැබලි අංක 293 සහා කැස්බැව 

ප්රායද්යය යල්කේ විසින් අංක 09 දරන රයයේ ඉඩේ අත් කර ගැනීයේ ඳනත යටයත් 

නිකුත් කරන ලද 10 (1) තීරණ ඳත්රයේ සහතික කළ පිටඳත  

යමම අත්ඳත් කර ගැනීම සහා මු.පි.යකො. 9259 කැබලි අංක 293 සහා කැස්බෑව 

ප්රායද්යය යල්කේ විසින් 1950 අංක 09 දරන රයයේ ඉඩේ අත්කර ගැනීයේ ඳනත 

යටයත් නිකුත් කරන ලද 17 වන වගන්තියේ වයවස්ාාපිත තීරණ ඳත්රයේ සහතික 

කළ පිටඳතේ 

 

යතොරතුරු නිලධාරියා ඳනත ප්රකාරව නියමිත කාලය තුළ, පිළිතුරු සැඳයීමට 

අයඳොයහොසත් ව බැවින් අභියාචක 2019/01/23 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා යවත 

අභියාචනයේ යයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධාරයාද ඳනත ප්රකාරව නියමිත කාලය 

තුළ ප්රතිචාර දැේවීමට අයඳොයහොසත් ව බැවින් අභියාචක 2019/04/08 දිනැතිව 

යකොමිෂන් සභාව යවත අභියාචනයේ යයොමු කරන ලදී.    

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

අභි ාචන  සලකා බලන අවස්ථාකේදී උීගතවූ කා ණා: 

ඳාර්ශව යදකම සහභාගී වී ඇත. ඉල්ලා ඇති කරුණු අතරින් 1950 අංක 09 දරන 

රයයේ ඉඩේ අත්ඳත් කර ගැනීයේ ඳනයත් (460 අධිකාරය)  9 යවනි වගන්තිය යටයත් 

අත්ඳත් කර ගැනීයේ නිලධරයා විසින් ඳවත්වන ලද හිමිකේ ඳරීේෂණයේ ඳරීේෂණ 

වාර්තායේ සහතික කළ පිටඳතේ අභියාචක යවත ලැබී යනොමැති බවයි. 

 

යඳොදු අධිකාරිය පිළිතුරු යදමින් ඳවසා සිටියේ එම යතොරතුර තුන්වන ඳාර්ශවයකට 

අදාළ යතොරතුරේ බැවින් එය ලබා දිය යනොහැකි බවයි. 

 

යදවනුව, ඳහත කරුණද අභියාචක යවත ලැබී යනොමැති බව අභියාචක ඳවසා සිටින 

ලදී. 

 

යමම අත්ඳත් කර ගැනීම සහා මු.පි.යකො. 9259 කැබලි අංක 293 සහා කැස්බෑව 

ප්රායද්යය යල්කේ විසින් 1950 අංක 09 දරන රයයේ ඉඩේ අත්කර ගැනීයේ ඳනයත් 

(460) 44 යවනි වගන්තිය යටයත් අනිවාර්යයන්  නිකුත්  කළ යුතු  තීරණ ඳත්රයේ  

සහතික කළ පිටඳතේ. 

යඳොදු අධිකාරිය යමයට පිළිතුරු යදමින් ඳවසා සිටියේ යමම අත්ඳත් කරගැනීම සිදුවී 

ඇති නමුත් එහි අයිතිය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු බවයි. නමුත් අත්ඳත් 

කරගත්  නිලධාරියා එය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට තවමත් ඳවරා යනොමැත. 

 

 

නික ෝග : 

හිමිකේ ඳරීේෂණයේ ඳරීේෂණ වාර්තායේ කිසිඳු රහසය භාවයේ යනොමැති බැවින්ද 

එය ඳරීේෂණයකට අදාළ ප්රකාශයේ  බැවින් එය අභියාචක යවත නිකුත් කරන 

යලස යකොමිසම යඳොදු අධිකාරිය යවත නියයෝග කරන ලදී. 

 

44 වගන්තිය යටයත් අත්ඳත් කර ගැනීමට අදාළ ගැසට් ඳත්රය යනොමැති බව 

යකොමිසම නිරීේෂණය කරන ලදී. නමුත්  අත්ඳත් කරගත් නිලධාරියා එම ලියකිවිලි 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට භාර දී ඇත එබැවින් අදාල කාර්ය සටහන් අභියාචක 

යවත ලබා යදන යලස යකොමිසම යඳොදු අධිකාරියට  නියයෝග කරන ලදී. 

 

අභියාචනය අවසන් කරනු ලැයේ. 

යකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව යමම නියයෝගය යදඳාර්ශවය යවත 

සන්නියේදනය කිරීමට නියයෝග කර සිටිමු. 

 

 

 


