
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

1 
 

චන්ද්රානි ගුණරත්න එ යටියන්ද්්තාට ප්රා්ේශීය සභා ්ේකම් කාර්යාලය 

RTIC Appeal (පුේගලික වශ්යන්ද් විභාග කිරීම)/797/2018 (2019.02.26 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් සභො 

රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව  රන ලද 

නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචන 

 ොර්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

්කාමිෂන්ද් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

්කාමිෂන්ද් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

්කාමිෂන්ද් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -    චන්රොනි ගුණරත්න 

්නාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    ප්රොකේශීය සභො කල් ේ,  යටියන්කතොට ප්රොකේශීය සභො කල් ේ  ොර්යොලය 

්පනීසිටීම   

අභියොච  (කවනුවට) - M විල්බර්් කපකර්රො  

කපොදු අධි ොරිය  - R K සමන් අනුර  

 

කතොරතුරු ඉල්ීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 

2018.05.21  

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.07.25  

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  

2018.07.05  

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.07.23  

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව කවත 

අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.10.11  

 

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 
 
අභියොච  2018.05.21 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහත කතොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 

“ ෑ/කදි/ී ඔය  නිෂවඨ විදෙොලයට යොබදව ඇති මො හට අයත් ිටිනොවත්ත ඉඩම අවරුදු 70  පමණ 
 ොලය  සිට නිරවුල්ව භුක්තති විදි  අතර  2013.09.12  ෑගල්ල මිනින්කදෝරු අධි ොරිය විසින්  රන ලද 
මැනීේ  ටයුතු වලින් පසුව මො හට අයිතිව තිබු ඉඩකමන් ක ොටසක්ත  ෑ/ කදි/ී ඔය  නිෂවඨ විදෙොලකේ 
විදුහල්පතිවරයො විසින් අමතර ක ොටසක්ත කසව සල ො ී ඔය, යටියන්කතොට යන ලිපිනකේ පදිංචි ලොල් 
යයවර්ධන යන අයට එම ඉඩකමි වැටවල් ගසො ගැනීමට ඉඩ දී ඔවුන්කගන් ලබො ගත්තී යැයි පවසො පොසල් 
භුමියටද ක ොටසක්ත ඇතුල්  ර 2013.09.22 දින වැට ගසො ගන්නො ලදී. 
ඒ අනුව, 
1. ආරවුලට මැදි වූ ඉඩම විඔය, යටියන්කතොට යන ලිපිනකේ පදිංචි ලොල් යයවර්ධන යන යට ලබො දීමට 

සහ එි මොයිේ වැට ස සව කිරීම ප්රොකේශීය කල් ේකේ අනුදැනුම මත සිදු වුකේ නේ සහ එම ප්රශවණය 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

2 
 

සේබන්ධකයන්  ටයුතු කිරීමට ී ඔය  නිෂවඨ විේයොලකේ විදුහල්පතිවරයොට දැන්වූකේ නේ ඒ හො 
සේබන්ධ ලිපි කල්ඛන  

2. 2013/12/06 දින  ලොප අධෙොපන අධෙක්තෂතුමන් වන ධර්මදොස මහතො විසින් ඉහත ඉඩේ ආරවුලට 
අදොළව ප්රොකේශීය කල් ේතුමිය කවත එවන ලද ලිපිය සේබන්ධකයන් කගන ඇති ක්රියොමොර්ග 
කමොනවොද?” 

 
කතොරතුරු නිලධොරියො 2018.07.25 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිකේ ඉල්ලො සිටි කතොරතුරු කපොදු අධි ොරිය 

සතු කනොවන බවයි. කමම ප්රතිචොරකයන් අතෘප්තතියට පත් අභියොච  2018.07.05 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො කවත 

අභියොචනයක්ත කයොමු  රන ලදී. නේ ළ නිලධරයො 2018.07.23 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්තවමින් පවසො සිටිකේ ඉල්ලො 

සිටි කතොරතුරු කපොදු අධි ොරිය සතු කනොවන බවයි. කමම තීරණකයන්ද අභියොච  සැහීම ට පත් කනොවූ කහයින් 

2018.10.11 දිනැතිව අභියොච  ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනයක්ත කයොමු  රන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථා්ේදී උේගතූ කාරණා: 

අභියොච  හට  මඟ හැරිය කනොහැකි  ොරනොවක්ත කහවතුකවන් පැමිණීමට කනොහැකි වූ කහයින්, ඒ කවනුවට නිකයෝයන 
ලිපියක්ත සිතව අභියොච කේ සැමියො කපනී සිටියි.  
 
කපොදු අධි ොරිය  රුණු දක්තවමින් පවසො සිටිකේ ඉහත සඳහන්  ොරනොව කහවතුකවන් අභියොච ට යේ 
දුක්තගැනවිල්ල ට භොයනය ීමට සිදු වූ බව කපොදු අධි ොරිය පිළිගන්නො නමුදු, ඉල්ලො සිටින ලද කතොරතුරු තම 
ලිපිකගොනු තුළ කනොවන බවයි.  
 

නි්යෝගය: 
 
අභියොච  කපොදු අධි ොරිකයන් ඉල්ලො සිටි කතොරතුරු, කතොරතුරු පනකත් 3(1) වගන්තිය ප්ර ොරොව තම භොරකේ, 
පොලනකේ කහෝ සන්ත කේ කනොමැති බවට අභියොච  හට සතියක්ත ඇතුළත  ොලයක්ත තුළ ලිඛිතව ලබො කදන කමන් 
කපොදු අධි ොරියට නිකයෝග  රනු ලැකේ.  
 
අභියොචනය අවසන්  රනු ලැකේ. 

 
ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්යපටිපොටිය, ගැස් අං  2004/66, 2017.02.03)  

ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ශවය කවත සන්නිකේදනය  රනු ලැකේ. 
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