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බී.කේ.ජී. ධනපාල එ. ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීකම් කෙපාර්තකම්න්තුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශකෙන්ත විභාග කිරීම)/ 976 /2019 (2019.05.07 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  

කකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

කකාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභිොචක   -     බී.තේ.ජී. ධනපොල  

කනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -    නේ කළ නිලධොරී, ඉඩේ ිමිකේ නිරවුල් කිරීතේ තදපොර් තේන්තුව 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - බී.තේ.ජී. ධනපොල 

තපොදු අධිකොරිය  - තපනී තනොසිටින ලදි  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.06.22 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.07.18 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.07.30 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.08.23 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2018.12.13 

 

අභිොචනෙට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.06.22 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැේතවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

 

ක.සි. අංක 320552:02:48:49:46 හා 50 ඉඩම් සම්බන්තධවයි ෙන හිසින්ත යුු ඔබ කාර්ොලකෙන්ත ලෙ 

2015.04.06 ොතම ලිපිෙට අොළ පහත සඳහන්ත කතාරුරු 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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1. 320552/02/54 හි ඉඩම් හිමිකරු විසින්ත ඉදිරිපත් කර ඇති සිෙලුම විකරෝධතාවෙන්තට අොළ 

පැමිණිලිවල සිෙලුම පිටපත් 

2. 2015.05.22 දින ඔබ කාර්ොලෙ මඟින්ත සිදුකරන ලෙ ස්ථානීෙ පරීේෂණකේදී ඉහත ඉඩම් 

හිමිකරු විසින්ත ලබාදුන්ත කට උත්තරෙට අොළ කතාරුරු සහිත පිටපත 

3. 2015.05.22 දිනට පසුව ඉහත සඳහන්ත ඉඩම් හිමිකරු විසින්ත කමකී කාරණෙ පිළිබඳව කරන ලෙ 

සිෙලු ඉදිරිපත් කිරීම්වල පිටපත් 

4. අවශය විටකදී කමම කරුණට අොළ ලිපිකගානුව පරිශීලනෙ කකාට අවශය පිටපත් ලබාදීකම් 

අනුමැතිෙ 

5. කමම කරුණ සම්බන්තධකෙන්ත සිදු කරන ලෙ රාජකාරීමෙ කටයුුවලට අොළ කගානුකේ ඇති 

ලිපිවල පිටපත් 

 

2018.07.18 දින ත ොරතුරු ඉල්ීමට ප්රතිචොර දේවමින් දන්වො සිටින ලද්තද් තවනත් පොර්ශවවයේ විසින් 
ලබොදුන් ත ොරතුරේ වන බැවින් හො කොර්යොීය රොයකොරී අවශෙ ොව ම  තගොනුව පවත්වොතගන යනු 
ලබන අ ර ඒ සඳහො ලබොගත් තල්ඛනයේ බොිර පොර්ශවවයකට නිකුත් කළ තනොහැකි බවත්,  පද්ගලිකව 
පරීේෂො කර බැීමටත් පිටපත් ලබො ගැනීමටත් අනුමැතිය ලබො දිය තනොහැකි බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් 
අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.07.30 දින නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයේ තයොමුකරන ලදි. නේකළ 
නිලධොරිය 2018.08.23 දින ප්රතිචොර දේවමින් දන්වො සිටින ලද්තද් විතරෝධ ොවය පිළිබඳ පිටපත් තවනත් 
පොර්ශවවයේ විසින් ලබො දුන් ත ොරතුරේ වන බැවින් එම තල්ඛන අභියොචක තව  නිකුත් කළ තනොහැකි 
බවත්, තමම ගැටලුවට අදොළව ඉදිරි කටයුතුවලට සියලු පොර්ශවවයන් කැඳවො නැව  ේතෂවත්ර පරීේෂණයේ 
සිදුකිරීමට කටයුතු තයොදො ඇතිබව යටිනුවර ප්රොතද්ශීය කොර්යොලතයන් දැනුේ දී ඇති බවත්, යේ අධිකරණ 
ක්රියොමොර්ගයේ ගැනීතේ අරමුණින් අභියොචක විසින් තමම තල්ඛන පිටපත් ඉල්ලුේ කරනු ලබන්තන් නේ 
එවැනි අවසවථොවකදී අදොළ තල්ඛන ගරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියොවේ ඇති බවත් ය. තමම 
ප්රතිචොරතයන්ද අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.12.13 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ 
තයොමුකරන ලදි.     

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
තපොදු අධිකොරිය අභියොචනො විභොගයට තනොපැමිතණන ලදී.  

 

තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.04.24 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට එවො ඇති ලිපිය තකතරි තකොමිෂන් 
සභොතේ අවධොනය තයොමුවිය. එි සඳහන් වන්තන්, අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තවනත් 
පොර්ශවවයකට අදොළ වන බැවින් හො කොර්යොීය අවශෙ ොවය ම  පවත්වොතගන යන තගොනුවල තල්ඛන 
පිටපත් බොිර පොර්ශවවයකට ලබොදිය තනොහැකි බැවිනුත් පනතත් 5(1)(2) අනුව ත ොරතුරු ලබො දිය 

තනොහැකි බව දේවමින් 2018.07.16 දිනැතිව පිළිතුරු යැවූ බවය. එතසවම, ඒ පිළිබඳව යටිනුවර ප්රොතද්ශීය 
කොර්යොලය තව   වදුරටත් කරුණු විමසීතේදී අදොළ තගොනුතවි අදොළ පොර්ශවයන් විසින් තයොමුකරන ලද 
ලිපි පමණේ ඇතුළත්ව ඇති බවත් විමර්ශන වොර් ො තහෝ ඉඩේ ිමියන්තේ ප්රකොශ වැනි තල්ඛන ඇතුළත්ව 
තනොමැති බවත් අනොවරණය වූ අ ර දැනට තගොනුතවි ඇතුළත් කර තිතබන තල්ඛන යේ අධිකරණ 
කොර්යයේ සඳහො අවශෙ වන්තන් නේ අධිකරණය තව  ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි බවද දන්වො ඇති බවය. 

එතසවම තේ පිළිබඳව  වදුරටත් විමර්ශන කටයුතු සිදු තකතරමින් පවතින බවත්, ලියුේකරු තනොව අතනේ 
පොර්ශවවය තවනුතවන් ඉදිරිපත්වන ඇටර්නි බලකරු 2019.05.31 දින දේවො විතද්ශග වන බැවින් ඔහු 
නැව  පැමිණි පසුව විමර්ශන කටයුතු ඉදිරියට සිදුකරතගන යොමට අතප්තේෂො කරන බවත් ප්රොතද්ශීය 
කොර්යොලය (යටිනුවර) විසින් දැනුේ තදන ලද බවත්ය.  

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

3 
 

අභියොචනො විභොගතේදී අභියොචක විසින් කරුණු දේවො සිටිතේ ත ොරතුරු නිළධොරියො හො අභියොචනො 
නිළධොරියො තදතදතනකු තනොව එකම අතයකු වන බවත් එබැවින් තපොදු අධිකොරිතේ කරුණු දැේීම 
පිළිග  තනොහැකි බවත්ය. 

 
තමම කරුණු දැේීම සේබන්ධව තකොමිෂන් සභොතේ දැඩි අවධොනය තයොමු වූ අ ර තමිදී තකොමිෂන් 
සභොව අවධොරණය කර සිටිතේ තකොමිෂන් සභො රීති ප්රකොරව යේ ආය නයක නේකළ නිලධොරිතයකු 
නේකර තනොමැති නේ එම ආය නතේ ප්රධොනියො  නේකළ නිලධොරියොතේ  නතුරට නි ැතින්ම පත්වන 
බවත් ත ොරතුරු නිලධොරියො හො නේකළ නිලධොරියොතේ නේ අදොළ ආය නතේ අනිවොර්තයන්ම ප්රදර්ශනය 
කර තිබිය යුතු බවත්ය. 

 
එතසවම තකොමිෂන් සභොව විසින්  වදුරටත් නිරීේෂණය කරනු ලබන්තන් තපොදු අධිකොරිය විසින් අදොළ 
ත ොරතුරු ප්රතිේතෂවප කර ඇත්තත් පදනේ විරි  ආකොරයට බවත් එය පන  අනුව තනොවන බවත්ය. 

 

 

නිකෙෝගෙ: 

තමම කරුණු නිරීේෂණය කිරීතමන් අනතුරුව නිතයෝග කර සිටිනුතේ අදොළ තපොදු අධිකොරිය අභියොචනය 
සඳහො තනොපැමිණීම පිළිබඳව අවවොදොත්මක ලිපියේ තයොමුකරන තලසත් මීළඟ අභියොචනො විභොගය සඳහො 
තපොදු අධිකොරිතේ පැමිණීම අනිවොර්ය වන බවත්ය. එතසවම තකොමිෂන් සභොව විසින් නියම කරන 
දියනයන්ිදී තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තපනී තනොසිටීම පනතත් 39(1)(ඇ) යටතත් වරදේ වන බවටද 
තපොදු අධිකොරියට මින් දන්වනු ලැතේ. 

 
ඒ අනුව මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.08.05 දිනට කල් බනු ලැතේ. 

 

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


