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දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිදහස් යසව්ක සංගමය එ. දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 860/2019 (26.03.2019 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  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

 

අභියාචක   -     දකුණු පළොත් මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිතේ නිදහසව තසවවක සංගමය 

යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    සමොනෙ අධිකොරී, සමොනෙ අධිකොරී 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   -      ඒ. තහවවොසගේ , තල්කේ දකුණු පළොත් මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිතේ නිදහසව 
තසවවක සංගමය 

තපොදු අධිකොරිය  -    උපොලි ලියනතේ , දකුණු පළොත් මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිය 

                                          තේ.ඒ. පියසිරි , නිතයෝයෙ සමොනෙ අධිකොරී (පරිපොලන) 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.08.24 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 
2018.09.17 හො 2018.09.18 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.09.28 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

පිළිතුරේ නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2018.11.13 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2018.08.24 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් දකුණු පළොත් මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිතේ 

සමොනෙ අධිකොරී ටී.එල් චන්රසිරි මහ ො ඔහුතේ වයස අවුරුදු 60 සේපුර්ණ ී තමන් විශ්රොම ගැන්ීතමන් පසුව 

ඔහුතේ අත්සනින් දකුණු පළොත් මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිතේ තසවවකයින්ට තහෝ නිලධොරීන්ට තහෝ නිකුත් 

කර තිතබන පත්ීේ ලිපි වල සහතික පිටපත්  ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.09.17 හො 2018.09.18 දිනැති ලිපි මගින් පහ  පරිදි පිළිතුරු ලබො දී ඇ . 
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2018.09.17 දිනැති ලිපිය -  

ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු වලට අදලොව පත් ීේ ලිපි 4ේ ලබො දී ඇ . 

2018.09.18 දනැති ලිපිය -  

1. කොර්මික නිලධොරීන්තේ තයෙෂවඨ ො තල්ඛණතේ පිටප ේ  

2. තයෙෂවඨ ො තල්ඛණය සකසව කිරීතේදී භොවි ො කරන ලද නිර්ණොයක තල්ඛණ  

3. තමම කරුණට අදලොව ඔබ ඉල්ලො ඇති විසව ර ඇතුලත් වොර් ොවේ තේ වන විට අධිකොරිය විසින් පිළිතයළ 
කර තනොමැති බවින් එවැනි වොර් ොවේ ලබො දීමට දැනට අපහසු බව පවසන ලදී. 
 

ඉහ  ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.09.28 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො තව  

අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.11.13 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු 

කරන ලදී.    

 

නියයෝගය: 

 

අභියොචක සහ තපොදු අධිකොරිය පැමිණ ඇ . 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම සේබන්ධව විමසීතේදී අභියොචක කියො සිටිතේ අදොල ත ොරතුරු ලැබුණු බවත්ය . 

 

එතසව තහයින් තමම අභියොචනය අවසන් කරන ලදී . 
 

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. 

**** 

 


