
ත ොරතුරු දැනගැනීමේ ම ොේෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය. 
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එච්.ඒ.මහින්ද ජයවීර එ. මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

RTIC Appeal 1055/2019 - 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් 

සභො රීතීන්ි (ගොස්තතු 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 - 2019.06.24 දින පැවති තකොමිෂන් සභො රැස්තීතේදී 

විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලදී 

 

සභාපති   -  මින්ද ගේමන්පිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික  - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ ඒස්ත. පංචිතේවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික  - ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

කකාමිෂන් සභා සමාජික  - විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අභියාචක  -   එච්.ඒ.මින්ද යයීර  

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය - නේ කළ නිලධොරී, මහො මොර්ග හො මොර්ග සංවර්ධන 

අමො ෙොංශය 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.10.02 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.11.02 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කල 

දිනය 

  

2018.11.27 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කල දිනය  

 

2019.01.14 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වු කරුණු 

 

අභියොචක 2018.10.02 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින 

ලදී. 

 

1. මහොමොර්ග අමො ෙංශතේ තල්වකේ තුමොතේ අංක එේ .එච්/ඒ/ 10/133 හො 2006 

තනොවැේබර් මස දින රි  ලිපිය. 

2. ඉහ  ලිපිය සමග මහොමොර්ග අමො ෙංශතේ තල්වකේතුමො විසින් විශ්රොම වැටුප් 

අමො ෙතුමො තව  යවන ලදී  .මහොමොර්ග තදපොර් තේන්තුව වසො  දැමීමට 

තීරණය කිරීතමන් පසු තමම තේණිවල  ොවකොලික හො අනියේ  ේවතේ සිටි 



ත ොරතුරු දැනගැනීමේ ම ොේෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය. 
 
 

2 
 

තස්තවකයන්ට මොසික විශ්රොම වැටුප් ලබොගැනීමට අදොලව ඉදිරිපේ කරන ලද 

අමො ෙ මණ්ඩල සංතේශය හො ඊට අදොළ අමො ෙ මණ්ඩල තීරණය. 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.11.02 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු 

ඉල්වීමට අදොළ අමො ෙ මණ්ඩල සංතේශය හො ඊට අදොළ අමො ෙ මණ්ඩල තීරණය 

වසර 10ට වඩො පැරණි බැවින් එම ත ොරතුරු අඩංගු තගොනු තසොයො ගැනීමට කල්ව ග  

විය හැකි බවේ අමො ෙ මණ්ඩල සංතේශවලට අදොළ ත ොරතුරු අමො ෙ මණ්ඩල 

කොර්යොලතයන්ද ලබො ගැනීමට හැකි බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තියට පේ 

අභියොචක විසින් 2018.11.27 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතහොසේ වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2019.01.04 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය විභාග කිරීකම්ව අවස්ථාකේදී උද්ගත වූ කරුණු 

 

2019.06.21 දිනැති ලිපිය මගින්,  ම අභියොචනය ඉවේ කර ගැනීමට තීරණය කර ඇති 

බවට, අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  දන්වො ඇ .  

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි, රීති අංක 30(1) පහ  පරිදි තේ. 

අභියොචනයක් විභොග තවමින් පවතින විට අභියොචකට  ඕනෑම අවස්තථොවකදී 

තකොමිෂන් සභොව තව  ලිඛි ව තේතු 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 තේතු 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 තේතුන් වලින් තකොමිෂන් සභොව සැහීමකට පේී ඇති බැවින් අභියොචනය ඉවේ 

කර ගැනීමට අවසර තදනු ලැතේ. 

***** 

 

 


