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බී.බී.වී. කුමාරසිරි එ. තක්සේරු ්ෙපාර්ත්ේන්තුව, ඌව පළාත් කාර්යාලය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශ්යන්ත විභාග කිරීම)/ 674 /2018 (2019.02.05 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  

්කාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

්කාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

්කාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     බී.බී.ී. කුමොරසිරි  

් ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරි,  කතසවරු තදපොර් තේන්තුව,  

ඌව පළොත් කොර්යොලය 

 

්පනීසිටීම   

අභියොචක   - බී.බී.ී. කුමොරසිරි 

තපොදු අධිකොරිය  -           පැමිණ තනොසිටින ලදි 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.07.13 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.08.07 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2018.08.21 

 

අභියාච යට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.07.13 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැකතවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 
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රිදීමාලියද්ෙ ප්රා්ද්ශීය ්ේකේ ්කාට්ඨාශ්ේ ්මාරා  ජලාශ වයාපෘතියට අොළව තක්සේරු 

්ෙපාර්ත්ේන්තුව සිදු කර  ලෙ කාර්යයන්ත සේබන්තධව පහත ්තාරුරු ඉේලා සිටිමි. 

1. ්මාරා  වයාපෘති ්ේ රජයට අත්පත් කර ගත්  ඉඩේ තක්සේරු කිරීම සඳහා ඉේීේ කරනු 
ලැබු්ේ කේරුන්ත විසින්තෙ ? මුලින්තම ඉේීේ කරනු ලැබු්ේ කවොෙ ? ඒ කුම  ඉඩේ කට්ටි සඳහාෙ 
? 

2. තක්සේරු කිරී්ේදී සිදු කර  කටයුු ්මා වාෙ ? 
3. තක්සේරු කිරීම සඳහා භාවිතා කර  ්ේඛණ ්මා වාෙ? 
4. තක්සේරු කිරීම සඳහා තක්සේරු ්ෙපාර්ත්ේන්තු්ේ නිළධාරීන්ත ක්ෂේත්ර්ේ පරීකෂා කිරීම 
සඳහා යන්ත්න්තෙ ? 

5. තක්සේරු කරියාවලි්ේදී ඒ සඳහා සහභාගී ව  නිළධාරීන්ත කේරුන්තෙ? 
6. ්මාරා  ේයාපෘති්ේ අංක 1901,1907, 1911 ඉඩේ කැබලි තක්සේරු කිරීම සඳහා මුේම 
ඉේීම ලැබු්න්ත කවොෙ ? කා්ගන්තෙ? එම ලිපි්ේ පිටපතක ලබා ්ෙන්ත .  

7. එම ලිපියට අොළ තක්සේරු කටයුු ආරේභ කර  ලද්්ද් කවොෙ ?අවසන්ත කර  ලද්්ද් කවොෙ 
? ඒ සඳහා සහභාගී වූ නිළධාරීන්ත කේරුන්තෙ? 

8. ඉහත කට්ටි අංක සහිත ඉඩේ කැබැලි තක්සේරු කිරීමට එම ඉඩේවලට ගිය දි යන්ත කවොෙ ? 
එහිදී ඉහත ඉඩේ කැබලි වලට අොලව තක්සේරු කිරීම සඳහා ලබා ගන්ත  ලෙ ්තාරුරු 
්මා වාෙ? ්මම ්තාරුරු සටහන්ත කර  ලෙ ්ේඛණ වල පිටපත් ලබා ්ෙන්ත . 

9. ඉහත ඉඩේ කට්ටි වලට අොළව තක්සේරු කර ප්රා්ද්ශීය ්ේකේ කාර්යාලයට යව  ලෙ දි ය 
කවොෙ ? එම ලිපි්ේ පිටපතක ලබා ්ෙන්ත . 

10. ඉහත ඉඩේ කට්ටි වලට අොළව තක්සේරු කර  ලෙ මුෙල ගණ ය කර  ලෙ ආකාරය ලබා 
්ෙන්ත .  
[උො - ්පාේ ගසේ එකයි x එක ගසක වටි ාකම = මුළු වටි ාකම] 

11. ් මාරා  ේයාපෘතියට අොළව ඉඩේ තක්සේරු කිරී්ේදී කළ යුු ආකාරය ්මාරා  ේයාපෘති 
අද්යකෂක ්හෝ ප්රා්ද්ශීය ්ේකේ ්හෝ ්ව ත් නිළධාරි්යකු විසින්ත වාචිකව ්හෝ ලිඛිතව ්හෝ 
්ව ත් අයුරකින්ත ඔබට උප්ෙසේ දී ති්ේෙ ? එ්සේ  ේ ඒ කේරුන්තෙ ? ්ෙ  ලෙ උප්ද්ශය 
කුමකෙ?  

12. ඉහත තක්සේරු මුෙල සං්ශෝධ ය කර  ්ලස යේ පුද්ගල්යකු ්හෝ ආයත යක ඉේීේ කර 
ති්ේෙ? එම ලිපිවල පිටපත් ලබා ්ෙන්ත . 

13. ඉහත ඉඩේ කට්ටි වලට අොළව තක්සේරු කර  ලෙ මුෙල සං්ශෝධ ය කිරීම සඳහා ගණ ය 
කර  ලෙ ආකාරය ලබා ්ෙන්ත . 

[උො - ්පාේ ගසේ එකයි x එක ගසක වටි ාකම = මුළු වටි ාකම] 

14. තක්සේරු මුෙල සං්ශෝධ ය කිරීම සඳහා  ැවත ක්ෂේත්ර පරීකෂ යක සිදු කර  ලද්්ද්ෙ? සිදු 
කර  ලද්්ද්  ේ සිදු කර  ලෙ දි ය, සහභාගී වූ නිළධාරීන්ත ලබා ගත් ්තාරුරු ලබා ්ෙන්ත .  

15. මුලින්ත තක්සේරු කර  ලෙ මුෙල අඩු කළ යුු බවට ඔබ ්වත කිසියේ පුද්ගල්යකු ්හෝ 
ආයත යක ෙැනුේ දී ්හෝ ඔබ සමග සාකච්ඡා 

           කර ති්ේෙ? 

16. මා විසින්ත රිදීමාලියද්ෙ ප්රා්ද්ශීය ්ේකේ කාර්යාල්යන්ත ඉහත තක්සේරු මුෙල සං්ශෝධ ය 
පිළිබඳව කර  ලෙ අභියාච ය සේබන්තධව ඔබට ෙන්තවා ති්ේෙ?එ්සේ  ේ ඒ සේබන්තධව ඔබ 
විසින්ත ගන්ත ා ලෙ කරියා මාර්ගය කුමකෙ? 

17. ඉහත ඉඩේ කට්ටි සඳහා තක්සේරු මුෙල අඩු කිරීමට ්හේු ්මා වාෙ ? 
18. ් ේ ආකාරයට තක්සේරු මුෙල අඩු කර  ලෙ අ් කුත් ඉඩේ කට්ටි ්මා වාෙ ? 
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19. ඔබ විසින්ත කර  ලෙ යේකිසි තක්සේරුවක වැරදී යැයි හැගී යන්ත්න්ත  ේ තක්සේරුව ්ව සේ 
කර  ්ලස ්හෝ  ැවත පරීකෂා කර  ්ලස යේකිසි ආයත යකට ්හෝ පුද්ගල්යකුට 
්හකියාවක ති්ේෙ? එ්සේ කර  ලෙ ඉේීමකට අනුව ඔබ විසින්ත කර  ලෙ සං්ශෝධ යට 
අොළව යේ කිසි පුද්ගල්යකුට අසාධාරණයක අගතියක සිදු වන්ත්න්ත  ේ ඒ සේබන්තධව ඔබ 
විසින්ත ෙරනු ලබ  වගකීම කුමකෙ? 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො හො නේකළ නිලධොරියො යන තදතදනොම පනතත් දකවනු ලබන කොල සීමොවන් අනුව 

කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක විසින් 2018.08.21 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට 
අභියොචනයක තයොමුකරන ලදි.     

 

අභියාච ය සලකා බල  අවසේථා්ේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිය පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීකෂණය 
කරන ලදි.  

ඒ අනුව මීළඟ අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිතේ පැමිණීම අනිවොර්ය බව තකොමිෂන් සභොව 
අවධොරණය කර සිටී.   

 

නි්යෝගය: 

තපොදු අධිකොරිය අභියොචනො විභොගය සඳහො පැමිණ තනොමැති බැවින් මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.05.21 
දිනට කල් බන ලදි. 

 

**** 
 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශ්යන්ත විභාග කිරීම)/ 674 /2018 (2019.05.21 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  

්කාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

්කාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

්කාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     බී.බී.ී. කුමොරසිරි  

් ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරි,  කතසවරු තදපොර් තේන්තුව,  

ඌව පළොත් කොර්යොලය 
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්පනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ තනොසිටින ලදි 

තපොදු අධිකොරිය  -           ඩී.එ.තක.එසව.බී. දිසොනොයක, කලොප  කතසවරුකරු 

 

අභියාච ය සලකා බල  අවසේථා්ේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො අභියොචක පැමිණ තනොමැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීකෂණය කරන ලදි.  

තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.01.17 දිනැතිව අභියොචක තව  පිටප කද සි ව තයොමුකර ඇති ලිපිය 
තකතරි තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනය තයොමුවිය. එි සඳහන් වන්තන්, තකොමිෂන් සභොව විසින් 
තයොමුකරන ලද තනොතීසිය තපොදු අධිකොරියට ලැබී ඇත්තත් 2019.01.14 වන දින අ ර අභියොචක විසින් 
ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිතේ සමොංක හො 2018.08.24 දිනැති ලිපිය මඟින් දන්වො යවො ඇති 
බවයි.  වද සඳහන් වන්තන්, තේ සේබන්ධතයන් වූ තකොමිෂන් සභොතේ 2018.09.20 දිනැති පූර්ව දැනුේදීේ 
ලිපියට පිළිතුරු තලස තපොදු අධිකොරිතේ 2018.10.03 දිනැති ලිපිය මඟින්ද තකොමිෂන් සභොවට තේ බව 
දන්වො ඇති බවයි. එතසවම තකොමිෂන් සභොතේ ලිපිතේ සඳහන් පරිදි ඉහ  සඳහන් කර ඇති තපොදු 
අධිකොරිතේ සමොංක හො 2018.08.24 දිනැති පිළිතුරු වොර් ො ලිපි අවශ්ෙ කටයුතු සඳහො තේ සමඟ තයොමුකර 
ඇති බවත් දන්වො ඇ .  

එතසවම තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොව හමුතේ කරුණු දකවො සිටිතේ අභියොචක විසින් අයදුේකර 
ඇති අයි ම 19ටම පිළිතුරු ලබො දී ඇති බවත් අයදුේකර ඇති ත ොරතුරු විශ්ොල ප්රමොණයක වූ තහයින් 
ත ොරතුරු ලබො දීමට  රමක ප්රමොද වූ බවයි.   

නි්යෝගය: 

අභියොචක විසින් අයි ම 19ක යටතත් අයදුේකර ඇති ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති බවත් 
ලබො දුන් ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් අභියොචක සෑහීමකට පත් තනොවන්තන් නේ තමම නිතයෝගය 
අභියොචක තව  ලැබී සති තදකක තුළ තකොමිෂන් සභොවට දන්වන තලස මින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
 
මීට යටත්ව අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශ්වය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  

 

***** 


