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ආර්.ඒ.එස්.එල්. රණසිංහ එ. ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාලය, මීරිගම 

 

RTIC Appeal (පුේගලික වශදයන් විභාග කිරීම)/ 1007 /2019 (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  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     ආර්.ඒ.එසව.එල්. රණසිංහ  

ද ාතිස ලත් පාර්ශවය             -    ප්රොතේශීය තල්කේ, ප්රොතේශීය තල්කේ කොර්යොලය 

 

දපනීසටීම   

අභියොචක   - ආර්.ඒ.එසව.එල්. රණසිංහ 

තපොදු අධිකොරිය  -           වයි.අයි.එේ. සිල්වො, අතිතර්ක තල්කේ 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.08.03 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.09.18 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.09.26 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.10.10 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.16 

 

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.08.03 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 

මීරිගම ප්රොතේශීය තල්කේ බල ප්රතේශය තුල 2016 වර්ෂතේ සිට 2018/08/03 දක්වො මධෙම අධිතේගී 
මොර්ගය ඉදිකිරීතේදී ඉඩේ පවරොගැනීමට සහ වන්දි තගීමට අදොලව ප්රකොශයට පත් කරන ලද සියලුම 
කැබලි වලට වන්දි තගීමට තයොදොගත් ඉඩේ අත්පත් කරගැනීතේ පනතත් 10 (1) වගන්තිය යටතත් නිකුත් 
කල තීරණ පත්රයන් වල සහතික කල පිටපත්.  

ඉහ  සඳහන් සියලුම කැබලි සඳහො වන්දි තගීමට තයොදොගත් LARC තීරණ පත්රයන් වල සහතික කල 
පිටපත්. 
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2018.09.18 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියො ප්රතිචොර දක්වමින් දන්වො සිටිතේ අදොළ ත ොරතුරු පනතත් 5 වන 
වගන්තිය ප්රකොරව ලබො දිය තනොහැකි බවයි. මින් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.09.26 දිනැතිව නේකළ 
නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදි. 2018.10.10 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො ප්රතිචොර දක්වමින් දන්වො 
සිටින ලේතේ අභියොචක විසින් එල්ලො ඇති ත ොරතුරු පනත ි තදවන තකොටතසි 05 (අ) වගන්තිය ප්රකොරව 
ලබොදීතේ හැකියොවක් තනොමැති බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන්ද අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.12.16 දිනැතිව 
තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.     

 

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාදේ දී උේගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ සිටී.  

තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්වො සිටිතේ අභියොචක විසින් අයදුේකර ඇති ත ොරතුරුවලට විශොල ප්රමොණයක ත ොරතුරු 
ප්රමොණයක් අන් ර්ග  වන නිසො ප්රොතයෝගිකව එම ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබොදීතේ අපහසුවක් ඇති බවයි. 

එතසවම අභියොචක කරුණු දක්වො සිටිතේ වසර ගණනොවක් පරො  මන් අගතියට පත්ව ඇති බවත්  මොට යේ 
සහනයක් ලබොගැනීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබොගැනීමට අවශෙ වන බවත්ය. 

තමිදී තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරන්තන් තපොදු අධිකොරිය විසින් සඳහන් කරන පරිදි ත ොරතුරු අන් ර්ග  
වන ලිපිතගොනු දහසකට අධික ප්රමොණයක් ඇති බැවින් ඒවොට අදොළ ත ොරතුරු අභියොචකට ලබො දීම තවනුවට එම 
සවථොනයට තගොසව අදොළ ත ොරතුරු පරික්ක්ෂො කිරීමට ඉඩ සළසො දීම තයෝගෙ වන බවයි. එිදී අභියොචකට අදොළ 
ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් අවශෙ වන සටහන්  බොග  හැකි බවද තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කර සිටී.   

නිදයෝගය: 

ඒ අනුව අභියොචක විසින් අයදුේකර ඇති ත ොරතුරු අතිවිශොල ප්රමොණයක ලිපිතගොනුවල අන් ර්ග  වන බැවින් 
අභියොචකට අදොළ සවථොනයට තගොසව  මන්ට අවශෙ ත ොරතුරු පරීක්ෂො කිරීමට කර බැීමට අවසවථොව සලසො තදන 
තලසට තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කරනු ලැතේ.. එතසවම තේ සඳහො තපොදු අධිකොරිය විසින් සති තදකක කොලයක් 
තුළ ඉඩ ප්රසවථොව ලබො දිය යුතු බවටනිතයෝග කර සිටී. 
 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු 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.  
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