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බී.එම්.එස්.කේ. බාලසූරිය එ. දිස්ිේ කේකම් කාර්යාලය, පුත්තලම 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශකයන් විභාග කිරීම)/ 740/2018 (2019.02.12 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  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     බී.එේ.එසව.තේ. බොලසූරිය  

ක ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරි, දිසවිේ තල්කේ කොර්යොලය, පත් ලම 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - බී.එේ.එසව.තේ. බොලසූරිය 

තපොදු අධිකොරිය  -           ඩබ්ලලිව්. නිහොල් ප්රනොන්දු, නේකළ නිලධොරී 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.06.07 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.06.19 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.07.25 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

- 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2018.09.20 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියාචක විසින් 2018.06.07 දි ැති කතාරතුරු ඉේීම මඟින් පහත දැේකව  කතාරතුරු ඉේලා සිටි  
ලදි. 
 
2016 වර්ෂකේ ගම් 15,000ේ  ගා සිටුවීකම් වැඩසටහ  යටකත් පහළ කුඩාවැව පුෂ්පාරාම 
විහාරස්ථා කේ දහම් පාසේ කගාඩ ැගිේල ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සහ වැසිකිලි පද්ධතියේ ඉදිකිරීම මා 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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විසින් සිදුකර  ලද අතර වයාපෘතිය අවසන් වී ඇතත් රඳවාගත් මුදේ සහ අතිකර්ක වැඩ සඳහා වූ මුදේ 
ලබා දීමට මහවැව ප්රාකද්ශීය මහකේකම් කාර්යාලය තවමත අකපාකහාසත් වී ඇත.  

කමම වයාපෘතිය සමබන්ධකයන් වයඹ පළාත ප්රධා  කේකම් කාර්යාලය විසින් 2017.03.14 ව  දි  
කයාමුකර  ලද ලිපිකයන් දන්වා සිටිකේ සුදුසු නිලධාරිකයකු කේරුම්කරුකවකු කලස පත් කර  කලසයි. 

ඒ අනුව, කමම ලිපිය සම්බන්ධකයන් ඔබ ආයත ය ගන් ා ලද ක්රියාමාර්ග ඇතුළත් ලිපි කේඛ වල 
සහතික කර  ලද පිටපත්.  

 

2018.06.19 වනදින ප්රතිචොර දේවමින් දන්වො සිටින ලද්තද් අයදුේප  සේබන්ධව ගනු ලබන ඉදිරි පියවර 
දින 14ේ තුළ දන්වො එවනු ලබන බවයි. නමුත් පන  දේවන කොලසීමොව තුළ ප්රතිචොර දැේව්ීමට 
ත ොරතුරු නිලධොරියො අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක විසින් 2018.07.25 වන දිනැතිව නේකළ 
නිලධොරියොට අභියොචනයේ තයොමුකරන ලදි. නේකළ නිලධොරියොද පන  මඟින් දේවන නිශ්වචි  කොල 
සීමොව තුල ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොක 2018.09.20 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට 
අභියොචනයේ තයොමුකරන ලදි.      

 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනය සඳහො තදපොර්ශ්වවයම පැමිණ සිටින බව තකොමිෂන් සභොව නිරීේෂණය කරයි. 

තමිදී තපොදු අධිකොරිය නිතයෝයනය කරමින් නිතයෝජි තයකු පැමිණ සිටියද අභියොචනයට අදොළ නිශ්වචි  
ත ොරතුරු ඔහු විසින් තනොදන්නො බවට තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කර සිටී.   

 

නිකයෝගය: 

ඒ අනුව මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.05.21 දිනට කල් බන අ ර එදින පැවැත්තවන අභියොචනය 
සඳහො තපොදු අධිකොරිය නිතයෝයනය කරමින් වගකිවයුතු නිලධොරිතයකු පැමිණීමට තකොමිෂන් සභොව 
නිතයෝග කර සිටී. 
 
ඒ අනුව අභියොචනය 2019.05.21 දිනට කල් බන ලදි. 
 

**** 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශකයන් විභාග කිරීම)/ 740 /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  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
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කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     බී.එේ.එසව.තේ. බොලසූරිය  

ක ාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරි, දිසවිේ තල්කේ කොර්යොලය, පත් ලම 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - බී.එේ.එසව.තේ. බොලසූරිය 

තපොදු අධිකොරිය  -           එච්.එේ.එසව.පී. තහවරත්, අතිතර්ක දිසවිේ තල්කේ 

 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
තදපොර්ශ්වයම අභියොචනො විභොගය සඳහො පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීේෂණය කරයි. 

අභියොචක විසින් කරුණු දේවො සිටිතේ තපොදු අධිකොරිය විසින් විශ්වවොසය කඩකර ඇති බැවින් සිය 
වෙොපොරය පවත්වොතගන යො තනොහකි බවය. එතසවම තපොදු අධිකොරිය හො සිය ගිවිසුම 2015 තදසැේබර් මස 
අවසන් වුවද අවුරුදු තුනක කොලයේ ගත්ූවත් තේ වනත ේ අදොළ ගැටලුව සේබන්ධව කිසිඳු පියවරේ 
තගන තනොමැති බවත්ය.  

තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දේවො සිටිතේ පත් ලම දිසවිේ කොර්යොලතේ අධෙේෂ-සැලසුේ විසින් 
2017.03.24 දිනැතිව දන්වො ඇත්තත් පහළ කුඩොවැව තමත් ො වැඩිිටි සමිතිතේ ඉල්ීමකට අනුව 
2017.02.20 දින පත් ලම දිසවිේ තල්කේ කොර්යොලතේ ප්රධොන ඉංජිතන්රු ආර්.එේ.එච්.තේ. රන්තදනි 
මහ ො තබ්ලරුේකරුතවකු වශ්තයන් දිසවිේ තල්කේ විසින් පත්කර ඇති බවත් අදොළ ලිපි පිටපත් තේ සමඟ 
අමුණො ඇති බවත් එබැවින් නැව  තබ්ලරුේකරුතවකු පත් කිරීම අවශ්ෙ තනොවන බව ඔහු විශ්වවොස කරන 
බවත්ය.  

එතසවම 2017.03.22 දිනැතිව අදොළ තබ්ලරුේකරු වන ආර්.එේ.එච්.තේ. රන්තදනි මහ ො පත් ලම දිසවිේ 
තල්කේ කොර්යොලයට දන්වො ඇත්තත් පහළ කුඩො වැව තමත් ො වැඩිිටි සමිතිය මඟින් තමම ඉදිකිරීතමි 
අඩුපොඩු සකසව කිරීම කළ තනොහැකි බව දන්වො සිටින අ ර එම අඩුපොඩු තවනත් තකොන්රොත්කරුතවකු 
ලවො සිදුකරවො තගන එි ඉතිරි මුදල් තව් නේ එය සමිතියට ලබො තදන තලස තල්කේ හො භොණ්ඩොගොරික 
විසින් දන්වන ලද බවයි. 

මීට ප්රතිචොර තලස අභියොචක කරුණු දේවො සිටිතේ අදොළ තබ්ලරුේකරණ ක්රියොවලියට සහභොගීීමට  මොට 
කිසිඳු දැන්ීමේ තනොකළ අ ර එය ඒකපොර්ශ්වවිකව සිදුකර ඇති බවය. 

තමිදී තකොමිෂන් සභොව තපොදු අධිකොරිතයන් විමසන ලද්තද් ඉහ  කී 2017.03.22 වන දිනැති ලිපියට 
පසුව තපොදු අධිකොරිය විසින් ගනු ලැබූ ක්රියොමොර්ග පිළිබඳවයි. මීට ප්රතිචොර තලස තපොදු අධිකොරිය දන්වො 
සිටිතේ ඊට අදොළව කිසිඳු ක්රියොමොර්ගයේ තගන තනොමැති බවයි.  

අභියොචක තමිදි කරුණු දන්වො සිටිතේ ත ොරතුරු පන  ප්රකොරව තමතසව තපොදු අධිකොරිය ක්රියොමොර්ග 
තනොගැනීම පිළිබඳව නඩුපැවරීමට තකොමිෂන් සභොවට කටයුතු කළ හැකි බවයි. තමම කරුණු දැේීම ම  
තකොමිෂන් සභොව අභියොචක තව  අවධොරණය කර සිටිතේ අදොළ තපොදු අධිකොරිය නිසි පරිදි කටයුතු 
කිරීමට පියවර තනොතගන ඇති බව තපනී ගියද ඊට එතරිව අදොළ ක්රියොමොර්ග තනොගැනීම පිළිබඳව 
විමර්ශ්නය කිරීම ත ොරතුරු පනතින් තකොමිෂන් සභොවට බලයේ තනොමැති බවයි. ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය 
විසින් නිසි පරිදි ක්රියො තනොකිරීමට අදොළව තවනත් නීතිමය ක්රියොමොර්ග ගැනීමට අභියොචකට හැකි බව 
තකොමිෂන් සභොව සඳහන් කර සිටී.   
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නිකයෝගය: 

ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොවට තගනැවිත් තිබූ අදොළ පියවර ගැනීේ සේබන්ධ සියලු 
තල්ඛනවල හො 2017.03.22 දිනැති ලිපිතේ සහතික කළ පිටපත් අභියොචක තව  ලබොදීමට නිතයෝග කරනු 
ලැතබ්ල.. එතසවම තපොදු අධිකොරිය නිසි පරිදි ක්රියො තනොකිරීම පිළිබඳව විමර්ශ්නය කිරීම  ත ොරතුරු පනත ි 
විෂය සීමොවට අයත් තනොවන බැවින් ඒ සඳහ තවනත් නීතිමය ක්රියොමර්ග විවෘ ව පවතින බවත් තකොමිෂන් 
සභොව විසින් අභියොචක තව  දන්වනු ලැතබ්ල. 
 
.  
 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 
 
 

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

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශ්වය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල.  
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