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එච්.එම්.සී.ඒ. ජයසිරි එ. මූලික ර ෝහල, අවිස්සාරේල්ල/රසෞඛ්ය අමාත්යංශය  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශරයන් විභාග කිරීම/ 106 /2017 (2017.11.08 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේදී 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 

අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  
 

සභාපති                       :    මින්ද ගේමේපිල  

රකාමිෂන් සභා සමාජික:    තයයෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ය්ධන  

රකාමිෂන් සභා සමාජික:    තයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

රකාමිෂන් සභා සමාජික:    ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

රකාමිෂන් සභා සමාජික:    විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  
 

අධ්යක්ෂ-ජන ාල්:        පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියාචක                      -     එච්.එේ.සී.ඒ. යයසිරි 

රනාතිසි ලත් පාර්ශවය   -    වවදය අධිකොරී, නේකළ නිළධොරී, මූලික තරෝහල, අවිසවසොතේල්වල 

 

රපනීසිටීම      
අභියොචක           -    එච්.එේ.සී.ඒ. යයසිරි  
තපොදු අධිකොරිය  -    ඒ.ඩී.එච්. යයතිලක, වවදය අධිකොරී, මූලික තරෝහල, අවිසවසොතේල්වල 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.03.13 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් නැ  

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2017.03.27 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2017.05.08 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2017.06.01 

 

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2017.03.13 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 
 

1. අවිසවසොතේල්වල මූලික තරෝහතල්ව 2012.05.03 දින ලිපිතේ තයොමුතේ සඳහන් 2012.04.18 දින 
ලිපිතේ ස ය බවට සහතික පිටප ක් 

2. එම මූලික තරෝහතල්ව ඉහ  සඳහන් 2012.04.18 දින ලිපිය ලියොපදිංචි  ැපැල මඟින් මොතව  එවො 
ඇත්නේ එි ලියොපදිංචි කුවි ොන්සිතේ ඡොයො පිටප ක්, එවැනි ලිපියක් එවො නැත්නේ. ලිපියක් එවො 
නැති බවට  හවුරු කරන ලද ලිපියක් 
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3. මො විසින් ලබොගත් ඉදුල්ව ආහොර නවත්වන තමන් සී ොවකපර නගර සභොව තවතින් මූලික තරෝහල 
අවිසවසොීල්වල තව  දැන්ූ ලිපිවල ඡොයො පිටප ක් 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් 
අභියොචක 2017.03.27 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධරයො 2017.05.08 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ අභියොචනො ලිපිය ප්රකොරව ඌරු තකොටු 
සඳහො ඉදුල්ව ලබොදීම නේ ූ ිසින් යුතුව MC/03/2010, 2012.04.18 දිනැති ලිපිතේ පිටප  හො ඌරු තකොටු 
සඳහො ඉදුල්ව ලබොදීම නේ ූ ිසින් යුතුව සී ොවක පර නගර සභොතේ සභොපති මො අම න ලද 2014.04.02 
දිනැති ලිපිතේ පිටපත් භොර ගැනීමට රොයකොරී දිතනක කොර්ය්යොල තේලොව තුළ ඔහු හමුවන තලස දන්වො ඇ . 

තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොූ තහයින් 2017.06.01 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් 
සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.  

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාරේදී උද්ගත්ූ කා ණා: 

වග උත් රකොර පොර්ය්ශවය සඳහන් කර සිටිතේ අභියොචක විසින් තරෝහතල්ව අපරවය රැතගන ගිය බවත් එම 
අප රවය  ැන  ැන දමන බවට නගර සභොව විසින් පැමිණිලි කර සිටින ලද බවත්ය. ඒ අනුව මහයන 

තසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරයොතගන් හො නගර සභොතවන් සහතිකයක් ලබොගන්නො තලස 2012.04.18 දිනැතිව 
සොමොනය  ැපෑල මඟින් අභියොචක තව  ලිපියක් යවන ලද අ ර එයට අභියොචකතගන් පිළිතුරු 
තනොලැබුණු බව වග උත් රකොර පොර්ය්ශවය සඳහන් කරන ලදි. එතසවම අභියොචක විසින් ඉල්වලො සිටිනුතේ 

2012.04.18 දිනැතිව ලියොපදිංචි  ැපෑතලන් යැූ බවට සහතිකයකි. 2012.05.04 දින තරෝහල විසින් අදොළ 
තකොන්රොත්තුව න ර කර ලද බව වග උත් රකොර පොර්ය්ශවවය කරණු දක්වන ලදි.   
 

අභියොචක සඳහන් කරන ලද්තද්, 2012.04.18 දිනැතිව තයොමුකරන ලද ලිපිය ඔහුට තනොලැබුණ බවත් එය 
තමම අභියොචනය තයොමුකළ පසු ලැබුණු බවත්ය. 
 

වග උත් රකොර පොර්ය්ශවය  වදුරටත් සඳහන් කතළව තේ පිළිබඳව 2017.10.14 දිනැතිව ඔහු විසින් අදොළ 
අධිකොරියට වොර්ය් ොවක් යවො මීට අදොළ කරුණ අවසන් කළ බවයි. 
 

නිරයෝගය: 
තදපොර්ය්ශවවතේම කරුණු සළකො බලමින් අයදුේකරන ලද ත ොරතුරු ඉල්වීමට අදොළ ත ොරතුරු ලබොදීමක් 
සිදු ී ඇති බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරයි. 

ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 

***** 


