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දකුණු පළොත් මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිතේ නිදහස ්තසව්ක සංගමය එ දකුණු පළොත් 

මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1077/2019 (2019.06.18 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොස්තු හො අභියොචන 

කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුංචිතහ්වො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියොචක   -    දකුණු පළොත් මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිතේ නිදහස් තස්වක 

සංගමය  

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    නේකළ නිළධොරී, දකුණු පළොත් මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිය 

 

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - A තහ්වොගම - තල්කේ, දකුණු පළොත් මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිතේ 

නිදහස් තස්වක සංගමය 

තපොදු අධිකොරිය  - පැමිණ සිටිතේ නැ  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.08.24 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.09.18 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.10.06 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.11.14 

 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2018.09.12 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

1. දකුණු පළොත් මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිය විසින් සකස් කර ඇති එි ස්ිර කොර්මික 
නිලධොරීන්තගන් තයෙෂ්ඨ ො තල්ඛනතේ සහතික කරන ලද පිටප ක්  

2. ඉහ  අංක 1 විමසීතේ සදහන් තයෙෂ්ඨ ො තල්ඛනය සකස් කිරීතේදී භොවි ො කල 
නිර්ණොයකයක් කවතර්ද යන්න ලිඛි ව  

3. දකුණු පළොත් මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිතේ ස්ිර  ත්වතේ වර්ථමොනතේ තස්වය කරන 
කොර්මික නිලධරීන් සේබන්ධ අවශෙ විස් රයක් වගුවක් ආකොරතයන් සහතික කර ලබො තදන 
තලස 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.09.18 දිනැතිව ත ොරතුරි ඉල්ීමට ප්රතිචොර තදන ලදී. (ප්රතිචොරය අමුණො 

තනොමැ ). ඉන් සෑහීමකට පත් තනොූ අභියොචක 2018.10.10 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර 

දැක්ීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 2018.11.12 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

නිතයෝගය: 
තපොදු අධිකොරිය පැමිණ සිටිතේ නැ . 
 

අභියොචක තස්වක සංගමය ත ොරතුරු ඉල්ීම සිදු කිරීතේදී පනතත් 43 වගන්තිය ප්රකොරව  ම 

පුරවැසිභොවය සනොථ කිරීමට කරුණු ඉදිරිපත් කර තනොමැ . පනතත් 43 වන වගන්තිය "පුරවැසියො" 
යන්න තමතස් අර්ථකථනය කරයි. 

 

"යේ වෙවස්ථොපි  තහෝ වෙවස්ථොපි  තනොූ මණ්ඩලයක සොමිජිකයින්තගන් හ තරන් 
තුනකට තනොඅඩු සංඛෙොවක් පුරවැසියන් වන්තන් නේ, එවැනි මණ්ඩලයක් ඇතුලත් තේ" 

 
අභියොචක සංගමය හට මීළඟ කැඳීේ දිනයට තපර  ම තස්වක සංගමතේ පුරවැසිභොවය පිළිබඳව 
ලිඛි ව තකොමිෂන් සභොව තව  දැනුවත් කිරීමට තමයින් නිතයෝග තකතර්. 
 

 වද, තපොදු අධිකොරිය විසින් තේ තවනත ක් අභියොචක තස්වක සංගමය හට ලබො දී ඇති, ලබො දී 

තනොමැති සහ ලබොදුන් නමුත් අපැහැදිලි ත ොරතුරු අයි ම තමොනවොද යන්න, එම ත ොරතුරු ලබොදුන් 
දිනයන් සි ව තවන් තවන් වශතයන්  තකොමිෂන් සභොව හට මීළඟ කැඳීේ දිනතේ දැන්ීමට 
අභියොචක තස්වක සංගමයට නිතයෝග තකතර්. 
 

 වද, ත ොරතුරු පනතත් 39(1)(ඇ) වගන්තිය තකතරි තපොදු අධිකොරිතේ අවධොනය තයොමු තකතර්. 

 

"39 (1) තකොමිෂන් සභොව විසින් ඉල්ලො සිටීතේදී තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තපනී සිටීම පැහැර 
හරිනු ලබන තහෝ ප්රතික්තෂ්ප කරනු ලබන  

 

(ඇ) සෑම  ැනැත්ත කුම තේ පන  යටතත් වරදක් සිදු කරන අ ර, මතහ්ස්රොත් වරතයකු 
විසින් පවත්වනු ලබන ලඝු නඩු විභොගයකින් පසු වරදකරු කිරීතේදී රුපියල් පනස්දහසක් 
තනොඉක්මවන දඩ මුදලකට තහෝ අවුරුදු තදකක කොලයක් තනොඉක්මවන බන්ධනොගොරග  
කිරීමකට තහෝ එම දඩය හො බන්ධනොගොරග  කිරීම යන තදකටම එම  ැනැත් ො යටත් වියි 
යුතුය" 

 
තපොදු අධිකොරිතේ තනොපැමිණීම ම  මීළඟ අභියොචනො විභොගය සඳහො තපොදු අධිකොරිතේ පැමිණීම 

අනිවොර්ය වන අ ර පනතත් 39(1)(ඇ) වගන්තිය යටතත් තකොමිෂන් සභොව විසින් ඉල්ලො සිටීතේදී 
තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ තපනී සිටීම පැහැර හරිනු ලැබීම වරදට වරදකරු විය හැකි බවටත් තපොදු 
අධිකොරියට මින් දන්වො සිටිනු ලැතේ. 
 
අභියොචනය කල්  බන ලදී.  
 

මීළඟ කැඳීම දිනය: 2019.10.22 

 

**** 
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RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1077/2019 (2019.10.22 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොස්තු හො අභියොචන 

කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුංචිතහ්වො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධෙක්ෂ යනරොල් :                   වසන්  හපුආරච්චචි 

 

අභියොචක   -    දකුණු පළොත් මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිතේ නිදහස් තස්වක 

සංගමය  

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    නේකළ නිළධොරී, දකුණු පළොත් මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිය 

 

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - A තහ්වොගම - තල්කේ,  

දකුණු පළොත් මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිතේ නිදහස් තසව්ක සංගමය 

තපොදු අධිකොරිය  - ඩී.ඩී. තර්ණුකො, පරිපොලන නිලධොරී,  
දකුණු පළොත් මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිය 

 
 
අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතේ දී උද්ග  ූ කොරණො: 
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර 
සිටී. 
 
දකුණු පළොත් මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිතේ සොමොනෙොධිකොරී විසින් දන්වො ඇත්තත් දකුණු පළොත් මොර්ග 
සංවර්ධන අධිකොරිතේ ිටපු සොමොනෙොධිකොරී උපොලි ඩී ලියනතේ මහ ො එම  නතුරින් ඉවත් කළ පසු 
ඒ සඳහො ඔහුව එම  නතුරට පත් කරන ලද බවත් නිලධොරී තවනස් ීමට අනුව තමත ක් ත ොරතුරු 
නිලධොරීන් පත් කිරීමට තනොහැකි ූ බවත් අභියොචනො විභොගය සඳහො පරිපොලන නිලධොරී ඩී.ඩී. තර්ණුක 

මහත්මිය ඒ සඳහො තයොමුකරන ලද බවත්ය. 
 
තකතස් තව ත් තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටිනුතේ අදොළ තපොදු අධිකොරිතේ නිලධොරී 
තවනස් ීම ම  ත ොරතුරු නිලධොරී තමත ක් පත්කර තනොමැති ීම සිදු තනොවිය යුත් ක් බවත් 
අභියොචනො විභොගය සඳහො ත ොරතුරු නිලධොරීතේ සහභොගීත්වය තමිදී අවශෙ වන බවයි. 
 
තපර අභියොචනො විභොගතේදී තකොමිෂන් සභොව විසින් අභියොචකට නිතයෝග කරන ලද පරිදි, අභියොචක 
සංගමය විසින් පනතත් 43 වගන්තිය ප්රකොරව තපොදු අධිකොරියක් බව සනොථ කිරීමට අවශෙ තල්ඛන 
තකොමිෂන් සභොවට එවො ඇති අ ර තපොදු අධිකොරිය විසින් තේ තවනත ක් අභියොචක තස්වක සංගමය 
හට ලබො දී ඇති, ලබො දී තනොමැති සහ ලබොදුන් නමුත් අපැහැදිලි ත ොරතුරු අයි ම තමොනවොද යන්න, 
එම ත ොරතුරු ලබොදුන් දිනයන් සි ව තවන් තවන් වශතයන්  තකොමිෂන් සභොවට තයොමුකර ඇති බව 
තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ඒ අනුව ලබො දී තනොමැති 3 වන අයි මය යටතත් වන “දකුණු පළොත් මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිතේ 
ස්ිර  ත්වතේ වර්ථමොනතේ තස්වය කරන කොර්මික නිලධරීන් සේබන්ධ අවශෙ විස් රයක් 
වගුවක් ආකොරතයන් සහතික කර ලබො තදන තලස “වන ත ොරතුරු දින දහහ රක් ඇතුළත් 
අභියොචක සංගමය තව  ලබොදීමට තපොදු අධිකොරිය විසින් එකඟ වන ලදි. 
 
 
නිතයෝගය: 
 
තේ අනුව අදොළ ත ොරතුරු තකොමිෂන් සභොවට පිටප ක් සි ව අභියොචක තව  සති තදකක කොලයක් 
තුළ ලබොදිය යුතු බවට තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කර සිටී. 
 
ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්තු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
***** 

 


