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ශ්රී ලංකාවේ ව ාරතුරු දැනගැනීවේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ වකාමිෂන් සභාව  

ඉදිරිපිටදී ය. 

ප්රනාන්දු එරෙහිව පළනත් පනලනා රෙපනර්තරේ්ුව, බස්නානහිෙ පළනත 

 දිනය :- 2017.05.09   වේලාව :-  ප.ව. 12.30 

RTIC Appeal /03/2017   

   (රෙෙ අභියනචනා විභනගය 2017.05.09  ර නමිෂ් සභන රැස්ව රේ ර නටසක් රලස 

පවත්වනා ලදී ) 

සභනපති   - ෙහි්ෙ ගේෙේිල ෙහතන 

සනෙනජි    - කිශනලි ි්රටෝ-ජයවර්ධනා රෙනාවිය 

සනෙනජි    - එස්.ජී. පුංචිරේවන ෙහතන 

සනෙනජි    -  විනිසුරු ඒ.ඩබ්.ඒ සලනේ ෙහතන 

සනෙනජි    - රසල්වවි තිරුච්ර් මිය 

 

පැමිණිලි  රු    - ඩබ්ලිව්.එේ.එල්ව.ව.ජී. ප්රනාන්දු ෙහත්මිය 

                                                             18/6, වවෙය එ්..අි.. ප්රනාන්දු ෙනවත, ඩඩෙ, රෙනෙුව 

රනානතීසි ලත් පනර්ශවය   - පළනත් පනලනා රෙපනර්තරේ්ුව බස්නානහිෙ 

පළනත 

රපනී සිටීෙ                                 -  ගයනි ෙණසිුංහ ෙහත්මිය, සහ නෙ 

ර නෙසනරිස්, පළනත් පනලනා රෙපනර්තරේ්ුව 

බස්නානහිෙ පළනත 

 

අභියනච  ඩබ්ලිව්.එේ.එල්ව.ව.ජී. ප්රනාන්දු ෙහත්මිය පැමිණි සිටිි.. 

පළනත් පනලනා රෙපනර්තරේ්ුව බස්නානහිෙ පළනත ගයනි ෙණසිුංහ ෙහත්මිය රපනී සිටිි...   

 බස්නානහිෙ පළනරත් පළනත් පනලනා රෙපනර්තරේ්ුරව් නාේ  ළ  නිලධනරී වනා ච්්ෙනනි 

සෙෙර ෝ් ෙහත්මිය ර නමිසරේ ලිඛිතව ඩල්වලන සිටිරේ ඇයට රවනාත් ස්ථනනාය  රපනී 

සිටීෙට සිදුවනා බැවි් අෙ දිනා ර නමිසරේ රපනී රනානසිටීෙට අවසෙ ලබන රෙනා රලසය. පසුව 

ර නමිසෙ, රතනෙුරු නිලධනරී නිලධනරිනිය වනා ගයනනි ෙණසිුංහ ෙහත්මිය ෙගි් රපනදු 

අධි නරිය නිරයෝජනාය  ෙවෙට අවසෙ ලබන රෙනා ලදී. 

 

(සභාපති) 

 අෙ දිනා රෙෙ ර නමිෂ් සභනරව් විභනගයට ගනු ලබ්ර් ඩබ්ලිව්.එේ.එල්ව.ව.ජී. 

ප්රනාන්දු ෙහත්මිය විසි් 2017.04.06 දිනා ර නමිෂ් සභනව රවත ඩදිරිපත්  ෙ ඇති 
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අභියනචනාි.. ඒ අනුව  පළමුරව්ෙ තිරබ්ර් රේ ිළිබඳ පැමිණිලි රුරේ  රුණු ඩදිරිපත් 

කිරිෙි..  

පැමිණිලි නරිය විසි් ට RTI පනාත යටරත් පහත රතනෙුරු සෙහන ඩල්වීෙක්  ෙ ඇත.  

- 2011 රෙසැේබර් ෙස සිට ජනාවනරි 2012 හන රෙසැේබර් 2012 ෙක්වන වූ ලිි රගනනු 

අුං LDG/2/C/14/4/2012 හි ිු අුං  118 හන අෙනල අරනාකුත් ිුවල ඇති ඩ්ජිර්රු 

එස්.ඩී.එ්.පී.එ් ිරිස් ෙහත්මිය ශ්රී ලුං නරව් ිටත ගත  ෙ ඇති රපෞ්ගලි  නිවනඩු 

සේබ්ධ රතනෙුරු  

- එෙ විෂයටෙ අෙනල 2011 වර්ෂරේ ලිි රගනනු  

- 2014  එෙ විෂයටෙ අෙනල ගිනි නිලධනරී්  රවනුරව් පවතවනරගනා ඇති ලිිරගනනු  

- 2014 වර්ෂය සඳහන ගිනි නිලධනරී් සඳහන පවත්වනරගනා විෂය රගනනු 

- එක් තැනා  2011.12.14 දිනා 1/3/10/5(1) අුං  ෙෙණ  ආණ්ඩඩු නෙ රල්ව ේ  නර්යනලරේ ෙන 

රවත එවනා ලෙ ලිිය හන තවත් තැනා  එෙ අුං යෙ ෙෙනා  2011.12.21 දිනා ආණ්ඩඩු නෙ රල්ව ේ 

 නර්යනලය විසි්  පළනත් පනලනා රෙපනර්තරේ්ුව  යවනා ලෙ ලිිය හන ඇය විසි් ර ටි 

රපෞ්ගලි  නිවනඩු සඳහන රයනමු  ල අයදුේ පත්ෙය  

 

පනර්ශවය් විසි් එ ඟ වූ සනධ    1. ර නළඹ ෙහනාගෙ සභනරව් රස්වය  ල ර නළඹ 

නාගෙ  සභනවට  අනුයුක්ත ඩුංජිර්රු එස්.ඩී.එ්.පී.එ් ෙ ිරිස් ෙහත්මිය විසි් 2006 සිට 

රේ ෙක්වන රෙඅෙටි් බැහැෙ වරේ රතනෙුරු ෙනජය ආයතනාය වනා බස්නානහිෙ පළනත් 

පනලනා රෙපනර්තරේ්ුව විසි් ආගෙනා හන විගෙනා රෙපනර්තරේ්ුරව් ලබනරගනා 

අභියනච වරියට එෙ රතනෙුරු ලබනදීෙ  

(රෙෙ ඩල්වීෙ ෙනජය ආයතනාය සතියක් ඇුලත ආගෙනා හන විගෙනා රෙපනර්තරේ්ුවට 

ඩදිරිපත් කිරීෙට ෙනජය ආයතනාය එ ඟ රව්. ) 

2. ර නළඹ ෙහනාගෙ සභනරව් රස්වය  ල ර නළඹ නාගෙ  සභනවට  අනුයුක්ත අවුරුදු 15 

වැඩ රස්වය  ල ඩුංජිර්රුව් 2006 වසරර් සිට රේ ෙක්වන රෙෙටි් බැහැෙ වරේ රතනෙුරු 

ෙනජය ආයතනාය වනා බස්නානහිෙ පළනත් පනලනා රෙපනර්තරේ්ුව විසි් ආගෙනා හන 

විගෙනා රෙපනර්තරේ්ුරව් ලබනරගනා අභියනච වරියට එෙ රතනෙුරු ලබනදීෙ  

(රෙෙ ඩල්වීෙ ෙනජය ආයතනාය සතියක් ඇුලත ආගෙනා හන විගෙනා රෙපනර්තරේ්ුවට 

ඩදිරිපත් කිරීෙට ෙනජය ආයතනාය එ ඟ රව්.)  

අභියනචනාරය් පසුව රතනෙුරු ඩල්වීෙට අෙනල අරනාකුත් ඩල්වීේ සියල්වල ෙනජය ආයතනාය 

ඩු  ෙ ඇති බව අභියනච වරිය ිළිගනී.  

රේ සේබ්ධරය් අභියනචනාරේ 16(e) හන (f) යටරත් ඩල්වලන ඇති සේපර්ණ රතනෙුරු ලබන 

ගැනීෙට අභියනච වරිරේ අි.තියට බනධනවක් නාැත. 

අභියනච වරියරේ ර නළඹ ෙහන නාගෙ සභනරව් ඇති රපෞ්ගලි  ලිිරගනනුව පළනත් 

පනලනා නිරයෝජය ර නෙසනරිස්වරිය ඩදිරිිට ිරික්ීෙට රෙපනර්ශ්වයෙ එ ඟ රව්. 

(ඩබ්ලිේ.එේ.එල්.වී.ජී. ප්රනාන්දු මහත්මමිය) 

 ෙෙ රෙෙ ර නමිෂ් සභනවට කිය්නා  ැෙති. අි රෙරෙනාන රේ ගැනා  ථන  ෙලන 

තීෙණය ට ආවන. ඇත්ත වශරය්ෙ කියනාවන නාේ ෙට ඒ ගැනා රෙෙ ර නමිෂ් සභනව ට 
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පැහැදිලි  ෙ රෙ ් ර ්  ර නරහනෙෙ කියලන රත්රේර් නාැහැ. ෙෙ රේ තනාුරුට අවශය 

සුදුසු ේ ෙ ට තිරයනාවන. ෙ ට ඒ සුදුසු ේ තිරය්දි රේ තනාුෙට රවනා අය ග්නා ඒ අයරේ 

තියනා සුදුසු ේ රෙනනාවනෙ කියලන  තෙන ෙට ෙැනා ග්නා ඕනා. රේ අය ෙට ඒ තනාුෙ රනානදි 

ඩ්නා රේුව රෙන ක්ෙ කියලන ෙට ෙැනා ග්නා ඕනා. ෙෙ ඒ ිළිබඳව රතනෙුරු ඩල්වලන 

ලිියක් යැව්වන. එයලන ෙට ඒ ලියුෙට එවප ිළිුරු ලිිරේ ිටපතක් රේ තිරය්ර්. ඒ 

අනුව රතනෙුරු ෙැනාගැනීරේ අි.තිවනසි ේ පනාරත් යටරත් ිළිුරු ලබන රේනා එ ඟ 

රවලන තිරයනාවන.  

 

පහ  දැක්වවන ව ාරතුරු සඳහා ඉල්ීේ කර ඇ   

 

1. නිවාඩු අනුමැතියකින් ව ාරව මාසයකට අඩු කාලයක් සඳහා විවේශ ග වූ 

නිලධාරීන්ට එවරහිව සිදු කරන ලද විනය විමර්ශන ගණන. 

 

2. ඉහ  (i ) ගැටලුව සේබන්ධව සිදු කරන ලද විමර්ශන ගණන  

3. මාසයකට අඩු කාලයක් සඳහා කරන ලද නිවාඩු  ඉල්ීේ ප්රතික්වේප වූ ගණන. 

4. එම ප්රතික්වේප වීේ වලට වේතු  

5.සලක බැීමකින් ව ාරව  ම ගන්නා මාසයකට අඩු කාලයක් සඳහා කරන ලද 

නිවාඩු  ඉල්ීේ ගණන. 

6. මුික විමර්ශන වලට මුහුණ දුන් නිලධාරීන් නිවාඩු අනුම  කිරීමකින් ව ාරව 

විවේශ ග  වනාවී ඇ  යන්නට වන සහතික වීම   

 

(විනිසුරු සලාේ මහ ා) 

ඔබුමිය කිය්ර් රේ ිළිබඳව රල්වඛනා ලබන දිය හැකි බවෙ?  

 

(ගයනි රණසිංහ මහත්මමිය) 

නිශ්චිත රතනෙුරු ලබන රෙනාවනනාේ අපට රේනා පළුව්  

(කිශාි පින්වටෝ-ජයවර්ධනා වමනවිය) 

ෙට රපනීයනා පරිදී, පැමිණිලි නරිය විසි් ඩල්වලනසිටි රතනෙුරු සෙහෙක් පෙණක් 

ලබනදීෙටයී ඔබ එ ඟ රවලන තිරය්ර්. 

(ඩබ්ලිේ.එේ.එල්.වී.ජී. ප්රනාන්දු මහත්මමිය) 

අෙනල විස්තෙ ආගෙනා හන විගෙනා එර ් ලබන රගනා ෙැනා ග්නා පළුව්.  අවුරුදු 15ට වැඩි 

රස්වය  ළ ඩුංජීර්රුව් ෙට ගිය විස්තෙ ආගෙනා හන විගෙනා රෙපනර්තරේ්ුරව් ලබන 

රේනා කියලන. 

 (ඩබ්ලිේ.එේ.එල්.වී.ජී. ප්රනාන්දු මහත්මමිය) 

ෙුං ෙැනා ග්නා  ැෙතිි. එරස් ෙස ට අඩුරව් විර්ෂගතවේගැනා පැවැත්වූ විනාය 

පරීක්ෂණය ෙෙ ගැනාෙ කියලන. 

(ගයනි රණසිංහ මහත්මමිය) 
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ඒ විෙර්ශනාය  ෙලන තිරය්ර් ප්රනාන්දු ෙහත්මිය ගැනා තෙන 

(විනිසුරු සලාේ මහ ා)  

රේ අභියනචනාය සේබ්ධරය් පනර්ශව රුව් ර නනාර්ීවල ට යටත්ව 

අෙනල අභියනචනාය සේබ්ධරය් ර නමිෂ් සභනව විසි් නිරයෝගයක් රනාන ෙ 

අවසනනා තීෙණය  ට පැමිණ ඇත. ඒ අනුව ර නළඹ ෙහ නාගෙ සභනරව් රස්වය  ළ 

ර නළඹ නාගෙ සභනවට අනුයුක්ත ඩුංජිර්රු එස්.ඩී.එ්.පී.එ්. ෙ පීරිස් ෙහත්මිය 

2006 සිට රේ ෙක්වන රෙෙටි් බැෙ විරේ රතනෙුරු ෙනජය ආයතනාය වනා 

බස්නානහිෙ පළනත් පනලනා රෙපනර්තරේ්ුව විසි් ආගෙනා හන විගෙනා 

රෙපනර්තරේ්ුරව් ලබන රගනා අභියනච වරියට එෙ රතනෙුරු ලබනරෙනු ඇත  . 

රෙෙ ඩල්වීෙ ෙනජය ආයතනාය සතියක් ඇුළත ආගෙනා හන විගෙනා 

රෙපනර්තරේ්ුවට ඩදිරිපත් කිරීෙට ෙනජය ආයතනාය එ ග රව් , ර නළඹ ෙහ 

නාගෙ සභනරව් රස්වය  ළ ර නළඹ නාගෙ සභනවට අනුයුක්ත අවුරුදු 15 ට 

ව ඩන  රස්වය  ළ ඩුංජිර්රුව් 2006 වසරර් සිට රේ ෙක්වන රෙෙටි් බැහැෙ වරේ 

රතනෙුරු ෙනජය ආයතනාය වනා බස්නානහිෙ පළනත් පනලනා රෙපනර්තරේ්ුව 

විසි් ආගෙනා හන විගෙනා රෙපනර්තරේ්ුරව් ලබන රගනා අභියනච වරියට එෙ 

රතනෙුරු ලබන රෙනු ඇත  . රෙෙ ඩල්වීෙ ෙනජය ආයතනාය සතියක් ඇුළත 

ආගෙනා හන විගෙනා රෙපනර්තරේ්ුවට ඩදිරිපත් කිරීෙට ෙනජය ආයතනාය එ ග 

රව්,  අභියනචනාරය් පසුව රතනෙුරු ඩල්වීෙට අෙනල අරනාකුත් ඩල්වීේ සියල්වල 

ෙනජය ආයතනාය ඩු  ෙ ඇති බව අභියනච වරිය විසි් ිළිගනි. රතනෙුරු 

ෙැනාගැනීරේ පනාත ෙගි් ර රෙනා  නර්යභනෙය ඇය අගය  ල අතෙ ඇයට ලැබුණු 

සහනාය සේබ්ධව තෘප්තතිෙත් වනා බවෙ ප්තෙ නශ  ලනය. ඇයරේ බලවත් ඩල්වීෙ පරිදි, 

රතනෙුරු ෙැනාගැනීරේ අි.තිවනසි ේ ිලිබඳ පනාරතහි වැෙගත් ෙ සහ රවනාත් 

සහනායක් රනානෙැති සනෙන්ය පෙවැසිය්රේ රතනෙුරු ෙැනාගැනීරේ අවශ්යතන වලදී 

පනාත ෙක්වනා සහරයෝගය ිලිබඳ ප්තෙ නශය සටහ්  ෙග්නාන ලදී  රෙ සේබ්ධරය් 

අභියනචනාරේ  16 (e) හන  (f)  යට රත් ඩල්වලන ඇති සේූර්ණ රතනෙුරු ලබන ගැනිෙට 

අභියනච වරියරේ අි.තියටබනධනවක් නාැත. අභියනච වරියරේ  ර නළඹ ෙහ 

නාගෙ සභනරව් ඇති රපෞ්ගලි  ලිි රගනනුව පළනත් පනලනා නිරයෝජය ර නෙසනරිස් 

වරිය ඩදිරිරේ ිරික්ීෙ රෙපනර්ශවයෙ එ ඟ වූ අයුරි් සිදු ර රෙනු ඇත. 

(සභාපති)  

 එරස් නාේ රේ අභියනචනාය සේබ්ධරය් පනර්ශව රුව් අවසනනා 

තීෙණය  ට පැමිණ තිරබනාවන. ඒ අනුව එෙ ර න්ර්ී වලට යටත් වනා බවට 

ලිඛිතව අපට ඩදිරිපත්  ේනා. අපරේ  නර්  ්යය ෙණ්ඩඩලය විසි් අෙනල ලියවිලි 

ස ස්  ෙනාවන. ඒ අනුව රෙෙ අභියනචනාය රෙතනි් අවස්  ෙනාවන. 

 

(ප.ව. 01.30) 


