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අයි.ජී.එල්. ජයවීර එ. දකුණු පළාත් අධ්යාපන දදපාර්තදේන්තුව 

 

RTIC Appeal 1206/2019 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 
(ගොසතතු හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතේ පවේවොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය සහ රීති අංක 30 ප්රකොරව තයොමු කරන ලද ඉවේ කර ගැනීතේ අයදුේපත්රය - 
2019.08.06 දින පැවති තකොමිෂන් සභො රැසතීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලදී  
 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ද ාමිෂන්ත සභා සමාජි : තයෙෂතඨ නීතීඥ  එසත. ජී. පංචිතහතවො  

ද ාමිෂන්ත සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාච    -     අයි.ජී.එල්. යයීර 

දනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධොරී, දකුණු පළොේ අධෙොපන තදපොර් තේන්තුව 

 

දපනීසිටීම   

තමය තල්ඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.11.29 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් නැ  

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.12.14 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
ප්රතිචාරයක් නැත 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.29 

 

අභියාචනයට පසුබිේ වූ  රුණු: 

 
අභියොචක විසින් 2018.11.29 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 

1. දකුණු පළොේ රොයෙ තසතවයට අන් ර්රහණය කර තනොමැති අභියොචකට එතරිව, අභියොචකතේ 

පේීේ බලධරයො තනොවන දකුණු පළොේ අධෙොපන තල්කේ විසින් පවේවන ලද විධිමේ විනය 

පරීක්ෂණය සඳහො දකුණු පළොේ අධෙොපන තදපොර් තේන්තුතවන් වැය කරන ලද මුළු මුදල 

(සමසත  වියදම )තකොපමණද යනවග. සහ,   

2. දකුණු පළොේ රොයෙ තසතවයට අන් ර්රහණය කර තනොමැති අභියොචකට එතරිව, අභියොචකතේ 
පේීේ බලධොරියොද තනොවන දකුණු පළොේ අධෙොපන තල්කේ අභියොචකට එතරිව පවේවන ලද 
විධිමේ විනය පරීක්ෂණතේ ඒක පද්ගල විනිශතචය සභොව තලස කටයුතු කිරීමට පේ කරන ලද 
ඩබ්.එේ ගමතේ මහ ොට තමන්ම, පැමිණිල්ල තමතහයීමට පේ කරන ලද යූ.ආර්.සී සිසිර කුමොර 
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මහ ොට සහ සොක්ි දීමට කැඳවන ලද අේබලන්තගොඩ ිටප වැඩ බැලු කලොප අධෙොපන     
අධෙක්ිකො එේ.එසත තමන්ිසත මහේමිය ඇතුළු අතනකුේ සොක්ිකරුවන්ට ගමන් වියදේ සහ 
විවිධ තහතතු ම  අතනකුේ මුදල් තගීම පිණිස දකුණු පළොේ අධෙොපන අධෙක්ෂ තව  බල ල 
පවරො දී ඇති තහෝ බල ල පැවරී ඇති තල්ඛන වල සහතික කල පිටපේ. 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො නියමි  කොල සීමොව තුළ කිසිඳු ප්රතිචොරයක් දැක්ීමට අතපොතහොසේීම ම  
අභියොචක 2018.12.14 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. නේකළ නිලධොරියො 
නියමි  කොල සීමොව තුළ කිසිඳු ප්රතිචොරයක් දැක්ීමට අතපොතහොසේීම ම  අභියොචක විසින් 2018.12.29 
දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.      

 

අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාදේ දී උද්ගත වූ  ාරණා:  

තමම අභියොචනය තල්ඛනග  කොර්යපටිපොටිය හරහො විභොග කරන ලදි. 

2019.07.02 දිනැතිව තපොදු අධිකොරිය විසින්, අභියොචකටද පිටප ක් තයොමුකරමින්, තකොමිෂන් සභොවට 
දන්වො ඇේතේ අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු, තකොමිෂන් සභොවට ද පිටප ක් සි ව තේ 
වනවිටේ අභියොචකට තයොමුකර ඇති බවයි. 

එතසතම 2019.07.03 දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොවට දන්වො ඇේතේ තපොදු අධිකොරිය විසින් 
ප්රමොණවේ පරිදි ත ොරතුරු ලබොදී ඇති බවේ ඒ අනුව අභියොචනය සේබන්ධව ඉදිරි ක්රියොමොර්ග ගැනීමට 
අවශෙ තනොවන බවේය. 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(1) පහ  පරිදි තේ. 
අභියොචනයක් විභොග තවමින් පවතින විට අභියොචකට  ඕනෑම අවසතථොවකදී තකොමිෂන් 
සභොව තව  ලිඛි ව තහතතු දක්වො, ඔහු/ඇය විසින්ම අේසන් කර, අතනක් පොර්ශවය/න් 
තව  ලබොදීම සඳහො පිටප ක් ද සමග ඉදිරිපේ කිරීම මගින් සිය අභියොචනය ඉවේ කර 
ගැනීමට හැකි අ ර, තකොමිෂන් සභොව අනතුරුව සියලූ පොර්ශවයන්ට තමකී අභියොචනය 
ඉවේ කර ගැනීම පිළිබඳ දැනුේදීම ලබොතදනු ඇ . 

 

රීති අංක 30(3) පහ  පරිදි තේ. 
ඉහ  උප රීති (1) සහ (2) ි සඳහන් කරන තහතතු සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභොව 
 ෘප්  තේ නේ, අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට ඉඩ තදනු ඇ . 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(3) ප්රකොරව, ලබොදී ඇති 
තහතතුන් වලින් තකොමිෂන් සභොව සැහීමකට පේී ඇති බැවින් අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට 
අවසර තදනු ලැතබ්.  
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