
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

 
ඩබ්ලිව්. එම්. බි. එන්. ඩි.ඩි. විජේසිංහ එ. ජහෝමාගම ප්රාජේශීය සභාව 

 

RTIC Appeal (පුේගික වශජයන් විභාග කිරීම)/RTIC 304/2018 (06.08.2018 දින පැවති විධිමත් 

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

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතේ 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 යටතේ පවේවොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:   මින්ද ගේමේපිල  

ජකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී.පංචිතහවවො  

ජකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචොර්ය්ය තසල්වවි තිරුචන්රන් 

ජකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්වගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   ඩබ්ලිව්. එේ. බි. එන්. ඩි.ඩි. විතේසිංහ මහ ො 

ජනාතිස ලත් පාර්ශවය  තල්වකේ, තහෝමොගම ප්රොතේශීය සභොව 

ජපනීසටීම     

අභියොචක   - පැමිණ නැ  

තපොදු අධිකොරිය  - නී ො ගල්වඅංග, ප්රධොන කළමනොකරණ සහකොර 

 

ත ොරතුරු ඉල්වීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.01.19  

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.02.14  

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

 

2017.02.27 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.03.15 

ත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවොසිකමපිළිබඳතකොමිෂන්සභොවතව අභියොචනයතයොමුකළදිනය 2018.03.28 

 

අභියාචන යට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2018.01.19 දිනැති ඉල්වීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 
 
තහෝමොගම, මොගේමන හන්දිතේ සිට ශ්රී  තසෝමොලන්ගකර මොවත ි වේපසට පිිටි තුන්වන පොර ( ොර 
දැමු) තහෝමොගම ප්රොතේශීය සභොතව් මුදල්ව ප්රතිපොදන, ශ්රමය (කේකරුවන්) හො සේපේ වියදේ කරමින් 
ප්රොතේශීය සභොව විසින්  ොර දමො සංවර්ය්ධනය කර ඇ . 

1. එම පොර තහෝමොගම ප්රොතේශීය සභොව සතු/ පවරොගේ පොරක්ද?  
2. එතසව තනොමැතිනේ, තහෝමොගම ප්රොතේශීය සභොව විසින් නඩේතු කරනු ලබන පොරක්ද ? 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

 

3. තමම පොතර්ය් නිවොස/ ඉඩේ තකොපමණ ප්රමොණයක් පිිටො තිතබ්ලද? 
4. ඉහ  සඳහන් සංවර්ය්ධනය කල දිනය/කොල සීමොව  
5. තමම පොර  ොර දමො සංවර්ය්ධනය කිරීම සඳහො තහෝමොගම ප්රොතේශීය සභොව විසින් වැය කළ මුළු මුදල 

තකොපමණද? 
6. තමම පොර  ොර දමො සංවර්ය්ධනය කිරීම සඳහො තහෝමොගම ප්රොතේශීය සභොව විසින් තීරණය කරන 

ලේතේ තකදිනද? කවුරුන් විසින් ද ? තේ සේබන්ධතයන් දිනය, නිලධොරීන්තේ/ නිලධොරියොතේ 
නම/ නේ හො  නතුර/  නතුරු අවශ්යයි. 

7. තමම පොර  ොර දමො සංවර්ය්ධනය කිරීම සඳහො තහෝමොගම ප්රොතේශීය සභොව විසින් තීරණය කරන ලද 
දින පැවති සභො රැසවීේ වොර්ය් ොතව් පිටප ක් අවශ්යයි. 

8. තමම පොර, උක්  අංක 1ට තහෝ 2ට අයේ තනොවන තපෞේගික පොරක් නේ, එවැනි තපෞේගික 
පොරක් ප්රොතේශීය සභොවට පවරො තනොතගන තහෝ නඩේතු කිරීමට තීරණයක් තනොතගන, ප්රොතේශීය 
සභොතව් මුදල්ව ප්රතිපොදන, ශ්රමය  (කේකරුවන්) හො සේපේ වියදේ කරමින්  ොර දමො සංවර්ය්ධනය 
කිරීම සඳහො තහෝමොගම ප්රොතේශීය සභොව සතු නීතිමය බල ල තපන්වො දී තිතබන ියවිල්වලක 
පිටප ක් (එනේ ප්රොතේශීය සභො පනතේ නීතිමය ප්රතිපොදන, අමො යංශ් චක්රතල්වඛ තහෝ එවැනි 
නීතිතයන් පිළිග  හැකි තවනේ ියවිල්වලක්) අවශ්යයි.   

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.02.14 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ අදොල ත ොරතුරු ලබොදීමට ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ පනතේ ප්රතිපොදන තනොමැති බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පේ අභියොචක 2018.02.27 

දිනැතිව නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේ කළ නිලධරයො 2018.02.28 දිනැතිව 

ප්රතිචොර දක්වමින් ප්රශ්වන  අතටන් ප්රශ්වන තුනකට පිළිතුරු සපයො ඇ . නමුේ එම ලබො තදන ලද පිළිතුරු අසේූර්ය්ණ 

බැවින් අභියචක නැව  ිපියක්  මගින් ඔහුතේ තදවැනි අභියොචනය තයොමු තකොට ඇ . තමයට 2018.03.15 දිනැති 

ිපිතයන් පිළිතුරු ලබො දී ඇ . තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පේ තනොවූ තහයින් 2018.03.28 දිනැතිව 

අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.   

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාජව්දී උේගත වූ කාරණා:  

අභියොචකතේ පළමු අභියොචනයට අසේපර්ය්ණ පිළිතුරක් පළමුවරට ලැබුණු බැවින් අභියොචක 2018.03.15 

දිනැති ිපිය මගින් කරන ලද අභියොචනයට 2018.04.02 දිනැති ිපිය මගින් තපොදු අධිකොරිය අභියොචක 

තව  මුල්ව ිපිතේ සඳහන් ඉතිරි ප්රශ්වන සඳහො ත ොරතුරු ලබො දීමට කටයුතු කර ඇති බව තපොදු අධිකොරිය 

තකොමිසම ඉදිරිතේ ප්රකොශ් කරනලදී. තමම කරුණ පිළබඳව අභියොචක තකොමිසමට 2018.07.25 දිනැති 

ිපිතයන් දැනුේ දී ඇ . 

 

නිජයෝගය: 

 
අභියොචක අභියොචනො විභොගය සඳහො තනොපැමිණ සිටි බැවින් සහ 2018.04.02 දිනැතිව ලබො දී ඇති 

ත ොරතුරු වින් අ ෘප්තතිමේ වන්තන් යැයි දක්වො තනොමැති බැවින් ද අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතබ්ල. 

 

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

 


