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බි. එ. සංජීව පෙපේරා  එ  වාරිමාේග පෙොේතපේන්තුව, අනුරාධපුර  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශපෙන්ත විභාග කිරීම)/1151/2019 (2019.07.17 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො රැසවීතේදී 

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 අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), 

රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාෙති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන්ත සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

පකාමිෂන්ත සභා සමාජික:  ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්   

පකාමිෂන්ත සභා සමාජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අභිොචක   - බි.ඒ. සංජීව තපතර්රො      

ප ාතිසි ලත් ොේශවෙ             - වොරිමොර්ග තදපොර් තේන්තුව, අනුරොධපර  

 

පෙනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ නැ  (අභියොචක තවනුතවන් ඔහුතේ සතහෝදරයො පැමිණ සිටියි)  

තපොදු අධිකොරිය  - ඩබ්ලිව්. තේ. එසව. වික්රමපොල, අධෙේෂක (RD) - වොරිමොර්ග තදපොර් තේන්තුව 

    එසව. තේ. ඉලංගසිංහ, ඉංජිතන්රු, වොරිමොර්ග තකොට්ඨොශය - වොරිමොර්ග තදපොර් තේන්තුව 

අයි. ඕ. එේ. තව්ල්වලල, සහකොර ඉංජිතන්රු - වොරිමොර්ග තදපොර් තේන්තුව 

වි. එච්. එසව. දිනුෂො, සහකොර ඉංජිතන්රු - වොරිමොර්ග තදපොර් තේන්තුව 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.03.23 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.04.27 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.05.01 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයේ තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.01.24 

 

අභිොච ෙට ෙසුබිේූ කරුණු: 

අභියොචක 2018.03.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් අනුරොධපර දිසවිේකතේ, මඩවලගම නේ ගතමි ඇති මඩවලගම 

වැතවි වැඩි වතුර බැස යොමට ඇති පිටවොන අවිර කරමින් 2011 වර්ෂතේදී පමණ තකොන්ීට් බැේමේ ඉදිකර ඇති අ ර ඒ 

සේබන්ධතයන් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදි. 

1. පිටවොතනන් යලය බැසයොම අවිර වන අයුරින් තකොන්ීට් බැේමේ ඉදිකිරිම සඳහො තයෝයනො කර ඇත්තත් 
කවුරුන්ද? 

2. එම තයෝයනොව ප්රකොරව එවැනි ඉදිකිරීමක අවශෙ ොවයේ පැවතිතේ ද? 

3. එම ඉදිකිරීතේ තයෝයනොව සඳහො විධිමත් අනුමැතියේ ලබොතගන තිතබ්ලද? 
4. ඉදිකිරීේ සඳහො ඇසව තේන්තු කර ඇති මුදල තකොපමණද? 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

2 

5. පිටවොන අවිර කර බැේමේ ඉදි කර ඇති තහයින් වැව් බැේමට ඇති ී ඇති හොනිය පිළිබඳව  ේතසවරුවේ කර 
තිතබ්ලද?  

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 02.10.2018 

දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ 

ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2019.01.24 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු 

කරන ලදී.    

අභිොච ෙ සලකා බල  අවස්ථාපේදී උද්ගතූ කාරණා: 

අභියොචක පැමිණ නැ , නමුත් ඔහු තවනුතවන් තපනී සිටි අභියොචකතේ සතහෝදරයො පැවසුතේ තරෝගොතුර ීම නිසො 
අභියොචකට තපනී සිටීමට තනොහැකි බවය. ඔහු විසින් කිසිදු බලය පවරන ිපියේ තහෝ ඉදිරිපත් කිරීමට සමත් තනොවිය. 
තකොමිෂන් සභොව තමිදී ඔහුට පැහැදිි කර සිටිතේ එවිට වවදෙ සහතිකයේ තහෝ බලය පැවරීතේ ිපියේ තහෝ තපන්වො 
සිටිය යුතු බවය. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොවට තපන්වො සිටිතේ අභියොචක විසින් පවසන අකොරතේ තකොන්ීට් බැේමේ ඉදි කර 
තනොමැති අ ර තපොදු අධිකොරිය අතනකුත් අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීමට එකඟ වන බවයි.  

නිපෙෝගෙ: 

අභියොචකතේ ඉල්වීමට අදොළ ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය විසින් ඍජුවම අභියොචකට ලබො තදන තලසටත්, ඒ පිළිබඳව දැනුේ 
දීමේ තකොමිෂේ සභොවට ිපියකින් ඉදිරිපත් කිරීමටත් තපොදු අධිකොරියට තමයින් නිතයෝග තකතර්. ත ොරතුරු ලබොදීම  

පිළිබඳව නැව  විමසීම 2019.09.26 වැනි දින සිදු තකතර්. 

අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරන ලදී. 

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව 

තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල. 

***** 


