
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ශ්රී ලංකා ජාතික ඉදිකිරීමේ සංගමය එ ප්රධාන මේකේ කාර්යාලය, උතුරු මැද පළාත   

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1014/2019 (2019.05.28 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.  

 

සභාපති:   මින්ද ගේමේපිල  

මකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

මකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක  -  ශ්රී ලංකො යොතික ඉදිකිරීතේ සංගමය  

මනාතිසි ලත් පාර්ශවය -   නේකළ නිලධොරි, ප්රධොන තල්කේ කොර්යොලය - උතුරු මැද පළො   

 

මපනීසිටීම   

අභියොචක   - පී බී තලොි රත්න, සභොපති - ශ්රී ලංකො යොතික ඉදිකිරීතේ සංගමය 

    යූ ඩී ඩබ්ලලිව් එන් තරොඩ්රරිතගෝ, සොමොජික - ශ්රී ලංකො යොතික ඉදිකිරීතේ 

සංගමය 

තපොදු අධිකොරිය  - පී එේ එන් චමින්ද, ප්රධොන අභෙන් ර විගණක - පළොත් අභෙන් ර 

විගණන හො  

          විමර්ශන 

තදපොර් තේන්තුව  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.07.18 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.07.31 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.08.14 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.08.15 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.09.26 

 

අභියාචනයට පසුබිේූ කරුණු: 

අභියොචක 2018.07.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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“අවිධිමත් තටන්ඩර පිරිනැමීම පිළිබඳව 2018.05.21 දින අප සංගමය මඟින් ගරු ආණ්ඩුකොර 
තුමො ව  ලිපියක් භොරතදන ලදී. ඒ අනුව එදිනම ආණ්ඩුකොරතුමො විසින් පළොත් අභෙන් ර 
විගණන අධෙක්ෂතුමො තව  තේ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වන තලස දක්වන ලදී. 

ඒ අනුව අවිධිමත් තටන්ඩර පිරිනැමීම පිළිබඳව අභෙන් ර විගණන හො විමර්ශන 
අධෙක්ෂතුමො විසින් ලබො දී ඇති වොර් ොතව් පිටප ක් අප සංගමය තව  ලබොතදන තලස 
කොරුණිකව ඉල්ලො සිටිමු.” 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.07.31 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු පනතත් 5 වන උප 

වගන්තිතේ විධිවිධොන අනුව ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු අධිකොරිතේ පොලනතේ තහෝ භොරතයි තනොමැති ීම 

තහවතුව ම  ත ොරතුරු ඉල්ීම ප්රතික්තෂවප කරන ලද අ ර තමම ත ොරතුරු, උතුරු මැද පළොත් අභෙන් ර 

විගණන හො විමර්ශන තදපොර් තේතුතව් ප්රධොන අභෙන් ර විගණක තවතින් විමසන තලසයි. තමම 

ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2018.08.14 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් 

තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.08.15 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ ඉල්ලො ඇති 

ත ොරතුරු, අධිකොරිතේ පොලනය තහෝ භොරතයි තනොමැති ීම තහවතුතකොටතගන ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ 

පනතත් 5 වන උප වගන්තිතේ විධිවිධොන අනුව ප්රතික්තෂවප කරන ලද බවයි. තමම තීරණතයන්ද අභියොචක 

සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.09.26 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් 

තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාමේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තමිදී ප්රථම වශතයන් ප්රශවනග  වුතේ අභියොචක සංගමතේ පුරවැසිභොවයයි. අභියොචක ත ොරතුරු පනතත් 

43 වන වගන්තිතේ අර්ථ නිරූපණය ප්රකොරව මණ්ඩඩලයක් තලස හඳුනොග  හැකි අ ර, එම මණ්ඩඩලතේ 

සොමොජිකයන්තගන් හ තරන් තුනකට තනොඅු ප්රමොණයක් පුරවැසියන්තගන් සමන්වි  වන බැවින් 

‘පුරවැසියො’ යන්නට අයත්වන බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නීර්ණය කරන ලදී. 

 වද තකොමිෂන් සභොතව් විමසීම ම  පැහැදිලි වුතේ, තපොදු අධිකොරිය වන ප්රධොන තල්කේ කොර්යොලතේ 

නේකළ නිලධොරියො තවනුවට බලයලත් නිතයෝජි තයක් තලසට පළොත් අභෙන් ර විගණන හො විමර්ශන 

තදපොර් තේන්තුතව් ප්රධොන අභෙන් ර විගණක වන පී එේ එන් චමින්ද මහ ො තමම අභියොචනයට 

තපනීසිටීමට තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.05.27 දිනැති ලිපියකින් බලය පවරො ඇති බවයි.  

 ම සංගමය විසින් ඉල්ීේ කරන ලද ත ොරතුරු තනොලැබීම තහවතු තකොටතගන තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ 

අභියොචනො කල පසුව, තපොදු අධිකොරිය විසින් එම ඉල්ීේ කල ත ොරතුරු 2019.05.09 වැනි දින ලබොදුන් 

බවත්, එම ලබො දුන් ත ොරතුරු වලින් අභියොචක සෑහීමකට පත් වන බවත් අභියොචක විසින් තකොමිෂන් 

සභොවට තපන්වො තදන ලදී. 

නිමයෝගය: 

2019.05.09 වැනි දින තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දුන් ත ොරතුරු වලින් අභියොචක සෑහීමකට පත්ව ඇති 
බැවින් විභොගතේ කටයුතු අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 

අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරන ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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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. 
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