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එම්.එස්.ඩී. ම ොරවක එ. වරකොම ොල ප්රොමේශීය සභොව  

 

RTIC Appeal (මේඛනගත කොර්ය ටි ොටිය)/ 209 /2017 (2018.02.01 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 කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  

 

සභො ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

මකොමිෂන් සභො ස ොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

මකොමිෂන් සභො ස ොජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  
 

අධ්යක්ෂ-ජනරොේ:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියොචක   -     එම්.එස්.ඩී. ම ොරවක 

මනොතිසි ලත්  ොර්ශවය             -    මේකම්, වරකොම ොල ප්රොමේශීය සභොව 

 

ම නීසිටී    
 
පොර්ශවවයන්තේ ලිඛි  කරුණු කියොපෑේ ම  සළකො බලන ලදි. 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.05.22 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2017.05.25 

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2017.07.14 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2017.07.21 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2017.09.12 

 

අභියොචනයට  සුබිම්ූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2017.05.22 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

 
1. 2017 වර්ෂයට ම ර කි.මී. 10 කණුව අසලින් ආරම්භ වී, කළුගලමුල ම ්න ඉඩ   ේලව ඇල 

 ර ො උඩවත්ත- ේලව ජන ද  ොර දක්වො ඉඩම් මද ස විස්තර සහිත කළුගලමුේල ම ්න 
උඩවත්ත  ොර පිළිබඳ ග්රො  නිලධ්ොරී වොර්තොමේ පිට ත ලියො දිංචි කිරී . 

2. කි.මී. 10 කණුව අසළ කළුගලමුේල ම ්න උඩවත්ත  ොර ප්රොමේශීය සභො  ොරක් මලස ගැසට් 
 ඟින් ප්රකොශයට  ත් කල ගැසට් නිමේදන පිට ත. 

3. එ  කටයුතු නි  කිරී  සඳ ො ම ොදු අධිකොරිමේ කොර්මික නිලධ්ොරී   තො ඉදරි ත් කල වැඩ 
ඇස්තමම්න්තුව  ො වැඩ විස්තරය සහිත සැලැස් . 
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4. වර/ප්රො.මේ. 2017.04.06 දනැති    ලිපියට අනුව 2017.05.04 වරකොම ොල ප්රොමේශීය සභොමේ 
කොර්මික නිලධ්ොරීතුමිය ගැටළු සථ්ොනය  රීක්ෂො කර බලොගිය අතර එතුමිය වර. ප්රො.සභො 
මේකම්තුමියට ඉදරි ත් කර නිරීක්ෂණ වොර්තොමේ ස  ගටලුව විසඳී ට මයෝජනො කරන ම ෝ 
ක්රියොත් ක කරන විසඳුම් මයෝජනොවලිමේ පිට ත්. 

5. කළුගලමුේල ම ්න උඩවත්ත ජන දය දක්වො  ොර්ගමේ වැඩ කටයුතු කරමගන යොමම්දී, 
අභියොචකමේ නිවසට ම ෝ ඉඩ ට ම ෝ ඉඩ  සතු මේම ොළවලට  ොනි කරවීමම් මේතනොමවන් 
ඔබ මවත ඉදරි ත් කර ඇතැයි සැලමකන සැලසුම් ම ෝ කිසියම් මේඛනයක් විමරෝධ්තොවයක් 
මවත්නම් එහි පිට ත්. 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.05.25 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු ඉල්වීමට අදොළ 
ත ොරතුරු ලබො දීමට තීරණය කළ බවයි. නමුත් නියමි  කොලය තුළ ත ොරතුරු ලබො තනොදිණි. තමම 
ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2017.07.14 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් 
තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2017.07.21 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු 
නිළධොරියොට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීමට උපතදසව ලබො දුන් බවයි. නමුත් ත ොරතුරු අභියොචක හට 
තනොලැබිණි. තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2017.09.12 දිනැතිව 
අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

 

අභියොචනය සලකො බලන අවස්ථොමේදී උේගතූ කොරණො: 

2018.01.25 දිනැති ලිපිතයන් වග උත් රකොර පොර්ශවවය විසින් තකොමිෂන් සභොවට තයොමුකරන ලද 
ලිපියට තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනය තයොමුවිය.  

 

ඊට අනුව අභියොචක විසින් 2017.05.22 දින එවන ලද ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයදුේපත්රතේ සඳහන් 
පරිදි මොර්ගතේ එක් රැසව වන වැසි යලය ඔහුතේ ඉඩම හරහො ගලොතගන යන බවත් එබැවින් ගැටලු 

රොශියක් මතු ී ඇති බවත්ය. ඒ අනුව, අභියොචකතේ ඉල්වලුේපත ි සඳහන් පරිදි ක්ෂණිකව පිළිතුරු 

ඉල්වලො සිටි බැවින්, තමම සභොතේ කොර්මික නිළධොරී විසින් කරන ලද පරීක්ෂණ වොර් ොතේ පිටප  ඔහු 
තව  නිකුත් කිරීමට කටයුතු කළ බව දැනුේ තදන අ ර මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිය මඟින් එම ඉඩමට 
ඇති අවිර ො ඉවත් කිරීම සඳහො පැති බැේමක් ඉදිකල නිසො එය ප්රමොණවත් බව කොර්මික නිළධොරී විසින් 
නැව  වොර් ො කල බව දන්වො සිටින ලදි. 

 

 

නිමයෝගය: 
 

ඒ අනුව තමම අභියොචනය වැඩිදුර විභොග කිරීම සඳහො 2018.03.15 දිනට කල්ව  බන ලදි. 

 

RTIC Appeal (මේඛනගත කොර්ය ටි ොටිය)/ 209 /2017 (2018.03.15 දන  ැවති විධි ත් 
මකොමිෂන් සභො රැස්වීමම්දී විභොග කිරීම න් අනතුරුව 2018.03.23 අනු ත කරන ලද නිමයෝගය). 

 

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

සභො ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

මකොමිෂන් සභො ස ොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන 

මකොමිෂන් සභො ස ොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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මකොමිෂන් සභො ස ොජික: ආචොර්ය තසල්වවි තිරුචන්රන්  

මකොමිෂන් සභො ස ොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  
 

අධ්යක්ෂ-ජනරොේ:  පියතිසවස රණසිංහ  
 

අභියොචක   -     එම්.එස්.ඩී. ම ොරවක 

මනොතිසි ලත්  ොර්ශවය             -    මේකම්, වරකොම ොල ප්රොමේශීය සභොව 

 

ම නීසිටී    
 
පොර්ශවවයන්තේ ලිඛි  කරුණු කියොපෑේ ම  සළකො බලන ලදි. 

 

 

නිමයෝගය 
 
අදොළ ලියවිලි අභියොචක තව  යවො දින 15ක් ඇතුළ  තකොමිෂන් සභොව තව  වොර් ො කරන තලස වග 
උත් රකොර පොර්ශවවයට මින් නිතයෝග කරන ලදී. 
 
ඒ අනුව 2018.05.23 දින දරන ලිපිතයන් වග උත් රකොර පොර්ශවවය අදොළ ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බව 
තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරයි. 
 
ඒ අනුව අභියොචක විසින් අයදුේකරන ලද ත ොරතුරු ලැබීම ම  අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

***** 

 


