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වසන්ත සමරසිංහ එ. කුඩා තේවතු රබර් පුනර්ීවන වයාපෘතිය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 1499 /2019 (2019.10.15 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  

තකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

තකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපආරච්චචි 

 

අභියාචක   -     වසන්  සමරසිංහ 

තනාතිස ලේ පාර්ශවය             -    නේ කළ නිලධොරී, කුඩො තත්වතු රබර් පනර්ජීවන වෙොපෘතිය 

 

තපනීසටීම   

අභියොචක   - වසන්  සමරසිංහ 

තපොදු අධිකොරිය  - ලලින්ද ප්රියදර්ශන, තල්කේ 

පී. රණසිංහ, මූලෙ කළමණොකොර 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.12.04 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් නැ  

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2019.01.01 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.04.25 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.12.04 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො 

සිටින ලදි. 

 

කුඩො තත් හො රබර් පනර්ජීවන වෙොපෘතිය 
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උක්  වෙොපෘතියට අදොළව ආරේභතේ සිට තේ දක්වො සළකො බැීතේදී ප්රගතිය ළඟො කර ගැනීම ඉ ො 

දුර්වල මට්ටමක පවතින බව තපනී යයි. නමුත් මූලෙ පරිහරණය ඉ ො විශොල මට්ටමකින් සිදුවන බව 

අභියොචක දන්නො කොරණයකි. එම නිසො වෙොපෘතිය ආරේභතේ සිට අද දක්වො වූ මූලෙ වියදේ සේබන්ධ 

පූර්ණ විසව රයක් ත ොරතුරු පන  ප්රකොරව ලබො තදන්න. 

 

නියමි  කොල සීමොව තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත්ීම ම  අභියොචක 2019.01.01 දිනැතිව 

නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. නේකළ නිලධොරියොද නියමි  කොල සීමොව තුළ 

ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක 2019.04.25 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට 

අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.     

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාතේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරයි. 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.06.17 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට දන්වො ඇත්තත් අභියොචනයට අදොළ 
කරුණ සේබන්ධතයන් වසන්  සමරසිංහ (ගරු සභොපති) තත් පරීක්ෂක/වෙොපෘති නිලධොරී 
( ොක්ෂණික) සංගමය තව  තයොමුකරන ලද ආවරණ ලිපිතයි පිටප ක් තේ සමඟ තයොමුකර ඇති 
අ ර 2019.12.31 අවසන් ගිණුේ වොර් ොවල මූලෙ වියදේ දක්වන විසවතීර්ණ ලොභොලොභ ගිණුතමි 
පිටප ක්, 2017.12.31 අවසන් ගිණුේ වොර් ොවල මූලෙ වියදේ දක්වන විසවතීර්ණ ලොභොලොභ ගිණුතමි 
පිටප ක් හො 2018.12.31 දිනට මූලෙ  ත්ව ප්රකොශ පිටප ක් යන වොර් ො තම වන විට අභියොචකට යවො 
ඇති බවයි. 
 
ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තේ වනවිට තපොදු අධිකොරිය විසින් ඔහු තව  යවො 
ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 
නිතයෝගය: 
 
අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තේ වනවිට තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දී ඇති බැවින් 
අභියොචනය 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.  
***** 
 


