
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එච්.බී.එස්. පෙපේරා එ. වාරිමාේග පෙොේතපේන්තුව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/44/2018 (2018.12.03) දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේදී 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 (ගොස්වතු හො අභියොචන කොර්ය්යය 

පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  

. 

සභාෙති:                                   මින්ද ගේමේපිල 

පකාමිෂන්ත සභා සමාජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

පකාමිෂන්ත සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -     එච්.බී.එස්ව. තපතර්ය්රො 

ප ාතිසි ලත් ොේශවය-      වොරිමොර්ය්ග තදපොර්ය් තේන්තුව 

 

පෙනීසිටීම  

අභියොචක      - එච්.බී.එස්ව. තපතර්ය්රො 

තපොදු අධිකොරිය -    එන්.ඒ. සුබතස්වන- පරිපොලන නිළධොරි      

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2017.05.17 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2017.06.12 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2017.06.23, 2017.08.01, 2017.09.14 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2017.11.13 

 

අභියාච යට ෙසුබිේ වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින් 2017.05.17 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 

1. වොරිමොර්ය්ග අධයක්ෂ, එච්.බීඑස්ව. තපතර්ය්රො වන අභියොචක සේබන්ධතයන් 

අධයක්ෂ යනරොල් තව  2013.03.05 සහ 2013.02.06 දින වල ඉදිරිපත් කළ ලිපිවල 

සහතික පිටපත්  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

2. අංක 6150-1119(ii) හො 2013.03.19 දිනැතිව වොරිමොර්ය්ග අධයක්ෂ යනරොල් තව  

ඉදිරිපත් කර ඇති ලිපිතේ සහතික පිටප ක්  

3. 2013.02.22 තකොන්ීට් ඉදි කිරීේ පරීක්ෂණ වොර්ය් ොතේ පිටප ක්  

4. අභියොචක තව  රත්නපුර වොරිමොර්ය්ග ඉංජිතන්රු  ැන 2012 හො 2013 යනවොරි, 

තපබරවොරි සංයුක්  දීමනො ගැන වොර්ය් ො පිටප ක්  

5. 31 ශ්රී 2697 රථතේ රියදුරු තව  2012,2013 යනවොරි, තපබරවොරි මොසවල 

සංයුක්  දීමනො ගැන වොර්ය් ො පිටප ක් 

ත ොරතුරු නිළධොරියො  2017.06.12 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු 

ඉල්ීම 2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ පනතත් 5 වන උප වගන්තිතේ 

විධිවිධොන අනුව ප්රතික්තෂ්ප කරන ලද බවයි..තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් 

අභියොචක 2017.06.23, 2017.08.01සහ 2017.09.14 යන දිනයන්ිදී නේකළ නිළධොරියො  

තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිළධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  

කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2017.11.13 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාපේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2018.02.07 ලිපිතයන් වොරිමොර්ය්ග අධයක්ෂ (ඉංජිතන්රු) විසින් ඉල්ීතේ ඇති ත ොරතුරු 

රහසය බැවින් හො එය අභියොචක සේබන්ධ විනය පරීක්ෂණයකට සේබන්ධ බැවින් 

ලබො දිය තනොහැකි බව පවසො ඇ . තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වමින් පවසො 

සිටිතේ රොයය තස්වවො තකොමිසතේ පරීක්ෂණ නිම ී ඇති බැවින් එම ත ොරතුරු 

අභියොචකට ලබො දීමට හැකි බවයි. 

නිපයෝගය: 

 

ත ොරතුරු අභියොචකට ලබො දී ඒ බව තකොමිසමට දැනුේ දීමට තපොදු අධිකොරිය එකඟ 

විය.  ඉන්පසු තගොනුතේ කටයුතු නිම තේ. 

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්වතු හො අභියොචනො කොර්ය්ය පටිපොටිය, ගැසට් 

අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය 

කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 

 

***** 

 

 

 

 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

 

 


