
තතොරතුර දැනගැනතමම අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන සභොව ඉදිරිපිට ද ය

බ.එම.එස.කක.  බාලසරය එ. පොතදේශ  ය තල   කම කාරයාලය- මහවැව

RTIC  Appeal (පුදගලික වශතයන විභොග කිරීම)/1270/19  (2019.09.03 දින පැවති විධිමත

තකොමිෂන සභො රැස්වීතමමද විභොග කිරීතමන අනතුරව අනුමත කරන ලද නිතයොෝගය).

2016 අංක 12 දරණ තතොරතුර දැනගැනතමම අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත 32(1) වගනතිය

පකොරව කරන ලද නිතයොෝගය සහ 2017 තතොරතුර දැනගැනතමම අයිතිවොසිකම පිළිබඳ

තකොමිෂන සභො රීතීනහ (ගොස්තු හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත

පවතවොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.

 

සභොපති: මහනද ගමමමමමපිල 

තකොමිෂන සභො සමොජික: තජජ්යෙෂ්ඨ නතීඥ  කිෂොලි පිනතටොෝ ජයවර්ධන 

තකොමිෂන සභො සමොජික: තජජ්යෙෂ්ඨ නතීඥ  එස්. ජ. පුංචිතහේවො 

තකොමිෂන සභො සමොජික: විනිසුර තරොෝහණ වලගම 

අධජ්යෙක්ෂ-ජනරොල        :        ඩ. ජ. ඒමම. වී. හපුආරච්චි

අභියොචක -            බ.එම.එස.කක.බාලසරය

තනොතිසි ලත පොර්ශවය -       නමමකළ නිලධොරි - පො    කදශය කලකම කාරයාලය- මහවැව

තපනසිටීම 

අභියොචක - පැමිණ ඇත.

තපොද අධිකොරිය - ඩබලව. ඒ. ආර.වක්මනායක-  සහකාර  අධජ්යෙක්ෂක 

(සැලසුමම)

                                           ප.එච්.ඩබලිිව. ඒකනොයක -නමමකළනිලධොරි
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තතොරතුර දැනගැනතමම අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන සභොව ඉදිරිපිට ද ය

තතොරතුර ඉලලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018-06-07

තතොරතුර නිළධරයො තීරණය ලබො දන දිනය නැත

නමම කල නිළධරයො තවත අභියොචනය තයොම කළ දිනය 2018-09-20

නමම කල නිළධරයො තීරණය ලබො දන දිනය 2018-10-11

තතොරතුර දැනගැනතමම අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන සභොව

තවත අභියොචනය තයොමකළ දිනය

2019-02-20

අභියොචනයට පසුබිමමව කරණ:

අභියොචක  2018-06-07  දිනැති තතොරතුර ඉලලීම මගන පහත තතොරතුර ඉලලො සිටින

ලද.

(1)2015 වසතර් ගමම 15000ක් නගො සිටුවීතමම වැඩසටහන යටතත පහල කුඩො

වැව පුෂ්පොරොම විහොරස්ථොනතය දහමම පොසල තගොඩනැගලල පතිසංස්කරණය

කිරීම සහ වැසිකිලි පදධතියක් ඉදි කිරීම අභියොචක විසින සිද කරන ලද අතර

වජ්යෙොපෘතිය අවසොන වී ඇතත රඳවො ගත මදල සහ අතිතර්ක වැඩ සඳහො ව මදල

තමතතක් නිදහස් කර තනොමැති  අතර ඒෝ සමමබනදතයන මහවැව පොතදේශය මහ

තලකමම කොර්යොලතයන අභියොචක විසින සිද කල විමසිමක ද අදොල ඉදිකිරීමම

සමමබනදතයන  මහො වැව පොතදේශය තලකමම කොර්යොලතයන  පවසො සිටිතය

තමම වජ්යෙොපෘතිය සමමබනධතයන පොතදේශය තලකමම කොර්යොලතය කොර්මික

නිලධොරීන විසින තොක්ෂණ වොර්තොවක් ලබො ද ඇති බවයි.ඒ අනුව, එම තොක්ෂණ

වොර්තොතිව සහතික කරන ලද පිටපතක් 

(2) 2016/5/9 වන දින තමතතො වැඩිහටි සමිතිතය තලකමම තවත පොතදේශය මහො

තලකමම කොර්යොලය විසින එවන ලද ලිපිතයන දැක්වුතය කොර්මික

නිලධොරිතුමියතගය උපතදස් ලබො තගන අවශජ්යෙ පිළිසකර කිරීමම සිද කරන තලසයි.

ඒ අනුව ක්රියොතමක තවමින තමතතො වැඩිහටි සමිතිය 2016/5/11 වන

නිලධොරිතුමිය මගන ලිඛිතව තයොම කරන තලසයි.ඒ අනුව,එම ලිපිය

සමමබධතයන තපොද අධිකොරිය විසින ගනනො ලද ක්රියො මොර්ග ඇතුළත ලිපි

තලඛන වල සහතික පිටපත
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තතොරතුර දැනගැනතමම අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන සභොව ඉදිරිපිට ද ය

(3)ඉහත 2  හ සඳහන තමතතො වැඩිහටි සමිතිය විසින තමම පොතදේශය තලකමම

කොර්යොලය තවත තයොම කරන ලද ලිපිතය ඉලල උපතදස් තමතතො වැඩිහටි

සමිතිය තවත ලබොදමට අතපොතහොසහත විමට තහේතු

තතොරතුර නිලධොරියො පනත පකොරව නියමිත කොලය තුළ පිළිතුර සැපයීමට අකපාතහොසහත

ව බැවින අභියොචක 2018-09-20  දිනැතිව නමමකළ නිලධරයො තවත අභියොචනයක් තයොම

කරන ලද.  නමමකළ නිලධොරයොද පනත පකොරව නියමිත කොලය තුළ පතිචොර දැක්වුවද තමම

පතිචොරතයන අභියොචක අතෘප්තියට පත ව බැවින අභියොචක 2019-02-20  දිනැතිව

තකොමිෂන සභොව තවත අභියොචනයක් තයොම කරන ලද.   

අභියොචනය සලකො බලන අවස්ථොතිවද උදගතව කොරණො:

තදපොර්ශවයම තකොමමෂන සභොව තවත පැමිණ ඇති බව නිරීක්ෂණය කළ හැක.

තපොද අධිකොරිය විසින 2019-08-31 වන දින තකොමිෂන සභොව තවත ඉදිරිපත කරන ලද

ලපකය සඳහන වනකන අභියොචක විසින අයදමම කර තිතබන තතොරතුර වන අභියොචක

විසින සිද කරන ලද පහල කුඩො වැව පුෂ්පොරොම විහොරස්ථොනතය දහමම පොසල

තගොඩනැගලල පතිසංස්කරණය කිරීම සහ වැසිකිලි පදධතියක් ඉදි කිරීම සමමබනධතයන

තමම පොතදේශය තලකමම කොර්යොලතය තොක්ෂණ නිලධොරීන විසින ලබො ද තිබ තොක්ෂණ

වොර්තොවක් අභියචකට  ලබො දතමම හැකියවක් තනොතිබුණ බවයි.  එයට තහේතව කලස

කපාද අධකාරය දකවන ලැබතිව අභයාචක තමතතො වැඩිහටි සමිතිතය සොමොජිකතයක්

තනොවන බවයි.

නිතයොෝගය

තපොද අධිකොරිය විසින ඉදිරිපත කළ තර්කය පිලිගත තනොහැකි බවින තකොමිෂන සභොව

නිතයොෝග කරනු  ලැබුතය පනතත 5  වන වගනතිය යටතත වන අවස්ථො වලද හැර

අනිකුත අවස්ථො වලද  තපොද අධිකොරියට තතොරතුර ලබොදම ප් රතික්තෂ්ප කල තනොහැකි

බවය.  තවද ඔනෑම පුරවැසියකු හට තමම පනත යටතත ඔෝනෑම තපොද අධිකොරියකින

තතොරතුර ඉලලීමක් කිරිමට හැකියොවක් පවතින බවතය.
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තතොරතුර දැනගැනතමම අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන සභොව ඉදිරිපිට ද ය

එ අනුව තකොමිෂන සභොව තපොද අධිකොරිය තවත නිතයොෝග කරනු තොක්ෂණ වොර්තොව

මීළඟ නඩ විභොග දිනතයද තකොමිසම ට ඉදිරිපත කරන තලසය.

ඒ අනුව මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.10.15  දිනට කලතබනු ලැතබ.

*****

RTIC  Appeal (පුදගලික වශතයන විභොග කිරීම)/1270/19  (2019.10.15 දින පැවති විධිමත

තකොමිෂන සභො රැස්වීතමමද විභොග කිරීතමන අනතුරව අනුමත කරන ලද නිතයොෝගය).

2016 අංක 12 දරණ තතොරතුර දැනගැනතමම අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත 32(1) වගනතිය

පකොරව කරන ලද නිතයොෝගය සහ 2017 තතොරතුර දැනගැනතමම අයිතිවොසිකම පිළිබඳ

තකොමිෂන සභො රීතීනහ (ගොස්තු හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත

පවතවොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය. 

සභොපති: මහනද ගමමමමමපිල 

තකොමිෂන සභො සමොජික: තජජ්යෙෂ්ඨ නතීඥ  කිෂොලි පිනතටොෝ ජයවර්ධන 

තකොමිෂන සභො සමොජික: තජජ්යෙෂ්ඨ නතීඥ  එස්. ජ. පුංචිතහේවො 

තකොමිෂන සභො සමොජික: විනිසුර තරොෝහණ වලගම 

අධජ්යෙක්ෂ-ජනරොල:  ඩ. ජ. ඒමම. වී. හපුආරච්චි

තපනසිටීම 

අභියොචක - පැමිණ ඇත.

තපොද අධිකොරිය - ඩබලව. ඒ. ආර.වක්මනායක-  සහකාර  අධජ්යෙක්ෂක (සැලසුමම)

                                      ප.එච්.ඩබලිිව. ඒකනොයක -නමමකළ නිලධොරි
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තතොරතුර දැනගැනතමම අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන සභොව ඉදිරිපිට ද ය

අභියොචනය සලකො බලන අවස්ථොතිවද උදගතව කොරණො:

තදපොර්ශවයම  පැමිණ සිටින බව තකොමිෂන සභොව විසින නිරීක්ෂණය කරනු ලැතබ.

2019-10-09  දින තපොද අධිකොරිතයහ නමම කල නිලධොරි විසින තකොමිෂන සභොවටද

පිටපතක් සහතව අභියොචක තවත අදොළ තොක්ෂණ වොර්තොව ඉදිරිපත කර ඇත.

අභියොචක විසින 2019-10-11  වන දිනැතිව තපොද අධිකොරිතයහ නමම කල  නිලධොරි

තවත ලිපියක් තයොම කරමින දනවො සිටිනුතය 2019-10-09 වන දින තපොද අධිකොරිය

විසින ඉදිරිපත කරන  ලද  තොක්ෂණ වොර්තොව  පතික්තෂ්ප  කරන  බවත තොක්ෂණ

වොර්තොවක් යනු සිදවීමම පිළිබද වොර්තොවක් තනොවන බවත එම වොර්තොතිව අඩංු වී

යුතතත පතිසංස්කරණ කිරීතමම රමමතිවදය බවත ය.

අභියොචක  විසින 2019-10-11  වන  දිනැති ලිපියට  පතිචොරයක් වශතයන තපොද

අධිකොරිතයහ නමම කල  නිලධොරි  විසින පහල කුඩො වැව පුෂ්පොරොම විහොරස්ථොනතය

දහමම පොසල තගොඩනැගලල පතිසංස්කරණය කිරීම සහ වැසිකිලි පදධතියක් ඉදි කිරීම

සමමබනධතයන තමම පොතදේශය තලකමම කොර්යොලතය කොර්මික නිලධොරි විසින ඉදිරිපත

කරන ලද වොර්තව ද තකොමිෂන සභොවටද පිටපතක් සහතව ඉදිරිපත කර ඇත.

අහයොචක විසින 2019-10-11 වන දිනැතිව ඉදිරිපත කරන ලද තොක්ෂණ වොර්තොව සහ

2019- 10-11 දිනැතිව තපොද අධිකොරිතයහ කොර්මික නිලධොරි විසින ඉදිරිපත කරන ලද

වොර්තො  සමමබනධතයන අභියොචක සැහීමකට පත තනොවන බවත එක වොර්තො පිළි

ගැනම පතික්තෂ්ප කර සිටි.

නිතයොෝගය 

තදපොර්ශවය විසිනම ඉදිරිපත කරන ලද කරණ සලකො බලො තපොද අධිකොරිය විසින

ඉදිරිපත කරන ලද එක තොක්ෂණ වොර්තොව තකොමිෂන සභොව විසින අධජ්යෙනය තකොට ඒ

සමමබනධව අවසන තීරණයක් ලබො තදනු ඇත.

ඒ අනුව මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2020.01.14 දිනට කලතබනු ලැතබ.

තකොමිෂන සභො රීතිනහ,  රීති අංක 27 (ගොස්තු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය,  ගැසට අංක

2004/66, 2017.02.03)  පකොරව තමම නිතයොෝගය තදපොර්ශවය තවත සනනිතිවදනය කරනු

ලැතබ.
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