
බඳවාගැනීම් පිළිබඳ ත ාරතුරු ප්රතිකතෂේප කිරීමට පදනමක වශතෙන් වරප්රසාද දකවන්න බැහැ - ත ාරතුරු 

ත ාමිසම නිතෙෝග  රයි. 

 

2017 අතගෝසේතු 24 වන බ්රහසේපතින්දා මාධ්ෙ නිතේදනෙ - රජය විසින් සිදුකරනු ලබන 
බඳවාගැනීම් සහ රජයේ සහ පළාත් සභාවන්ි අවිධිමත්භාවයන් හා අවභාවිතයන් පිළිබඳ 

යතාරතුරු, යේශපාලඥයන්යේ වියෙස ් ගමන් යතාරතුරු, බලය යනාලත් ඉදිකිරීම්, පාසල් 

සංවර්ධන සමිතිවල විගණනයන්, ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම සඳහා පිරිනැමූ වන්දි, පාසල්වලට 

සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම්, යපාදු සමාගම් විසින් එළයෙන කුලී ගිවිසුම් පිළිබඳ යතාරතුරු සහ 

යවනත් යතාරතුරු ගණනාවක්, ශ්රී ලංකායේ යතාරතුරු යකාමිෂන් සභාව විසින් පසුගියො 

ලබාදුන් නියයෝග යහ්තුයවන් යපාදු අධිකාරීන් විසින් පුරවැසියන් යවත මුො හැර තියේ. 
 

2016 අංක 12 ෙරණ යතාරතුරු ෙැනගැනීයම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත 2017 යපබරවාරි 3 වැනිො 
ක්රියාත්මකභාවයට පත්කිරීයමන් අනතුරුව යකාමිෂන් සභාව ඉදිරියේ පළමු අභියාචනය විභාගයට 

ගැනීම 2017 අප්යර්ල් අගභාගයේදී සිදුවිය. යමිදී පානදුර, ිරණ පදිංචිකරුයවක් පානදුර නගර සභාව 

විසින් ලබාදුන් බලපත්රයක් සම්බන්ධයයන් යතාරතුරු ඉල්ලා සිටියේය. යමිදී අොළ පහත් බිම 

යගාඩකිරීම සඳහා එම බලපත්රය ලබා දී තිබුණ ෙ අවට ඉඩම්වලට වැසි ජලය පිටාර ගැලීම සිදුවී තිබිණි. 

නගර සභාව, යකාමිෂන් සභායේ නියයෝගය මත ඉල්ලා සිටි යතාරතුර නිකුත් කයළ්ය.  
 

එතැන් පටන් ප්රධාන අභියාචන පණස් හතරක් (දින ගණනාවක් විභාග කළ ඇතැම් අභියාචන ෙ යම් අතර 

යේ) විභාග කර අවසන් කිරීම යහෝ අවසන් තීරණය ලබාදීම සඳහා නියමිතව ඇත. යම් හැරුණු විට 

යවනත් නියයෝග/මගයපන්වීම් සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් නිකුත් කිරීම ෙ යකාමිෂන් සභාව විසින් 

සිදුයකරිණි. යකාමිසම ඉදිරියේ ෙැනට විභාග යවමින් පවතින අභියාචනා, අතර, මහජනයා යවත නිකුත් 
යනාකළ පරීක්ෂණ යකාමිෂන් සභා වාර්තා සහ යේශපාලනඥයන්යේ වත්කම් ප්රකාශ පිළිබඳ යතාරතුරු 

ඉල්ලීම් ඇතුළත් යේ. අභියාචන පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර යකාමිෂන් සභා යවේ අඩවිය 

වන http://www.rticommision.lk/ ි අන්තර්ගත ය.  යපාදු අධිකාරීන් විසින් යමන්ම පුරවැසියන් විසින් 

ෙ යකාමිෂන් සභාව යවත එවනු ලැබූ ලිපි/ඉල්ලීම් විශාල ප්රමාණයක් ෙ යම් වන විට සලකා බලා ඇත. 
 

විභාගය අවසන් කළ යතාරතුරු අභියාචනා අතර උතුයර් උෙයන් පුවත්පත විසින්, පළාත් සභා යස්වකයන් 
බඳවාගැනීමට අොළ යතාරතුරු ලබාදීම වරප්රසාෙ මත පෙනම් වී ප්රතික්යෂ්ප කිරීමට යහ්තුයවන් උතුරු 

පළාත් සභාවට එයරිව යගානු කළ අභියාචනය ෙ යේ. එම යතාරතුරු මුොහරින යලස නියයෝග කරමින් 

යකාමිසම නිරීක්ෂණය කයළ් “යපාදු අධිකාරිය විසින් ෙක්වන ආකාරයට වරප්රසාෙ, යතාරතුරු පනත 
යටයත් අොළ වන්යන් පළාත් සභාවට මිස තනි පුේගලයන්ට යනාවන 

බව”යි. http://www.rticommision.lk/web/images/pdf/fiíl-sinhala-dileep-amuthan-17.pdf 
    

 වරප්රසාෙ යන්න හුදු වශයයන් සඳහන් කිරීම පමණක් ප්රමාණවත් යනාවන බව ෙ එිදී යපන්වා යෙන 

ලදී. අොළ යතාරතුරු ඉල්ලීම තෘප්ත කිරීම මගින් එම අවස්ථායේ එකී පළාත් සභා වරප්රසාෙය 

උල්ලංඝනය වන්යන් කුමන ආකාරයයන් ෙ යන්න යපන්වාදීයම් භාරය රැඳී පවතින්යන් යතාරතුරු 

නිලධාරියා /නම් කළ නිලධාරියා මත ය. යමකී බඳවාගැනීම් සිදුකරන්යන් මහජන මුෙල්වලින් බවත්, 

එනිසා එම යතාරතුර ඉල්ලා සිටීමට පුරවැසියයකුට අයිතියක් ඇති බවත් එිදී අවධාරණය යකරිණි. 

පළාත් සභා සාමාජිකයන්යේ වියෙස් ගමන් පිළිබඳව ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් ලබාදුන් අවසර 

සම්බන්ධයයන් ෙ එයට සමාන නියයෝගයක් නිකුත් යකරිණි.  

http://www.rticommision.lk/
http://www.rticommision.lk/web/images/pdf/fi%C3%ADl-sinhala-dileep-amuthan-17.pdf


විභාග කර අවසන් කළ යසසු අභියාචනා අතරට, යකාළෙ රාජකීය විේයාලයේ 2016 මාර්තු සිට 2017 
යපබරවාරි ෙක්වා පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ සවිස්තරාත්මක මාසික 

ගිණුම්  (http://www.rticommission.lk/w eb/images/pdf/padamasena-dissa nayaka-final-

order.pdf පිළිබඳ විසත්ර මුො හැරීම ඇතුළත් ය. තවෙ මැතිවරණ යකාමිෂන් සභායේ යතාරතුරු 

නිලධාරියාට සහ නම් කළ නිලධාරියාට යතාරතුරු යකාමිසම ඉදිරියේ යපනී සිටින යලසට යනාතීසි කර, 
මැතිවරණ නිලධාරීන්යේ පරිපාලන උපයෙස් සිත අභ්යන්තර චක්රයල්ඛයක් මුො හරින යලසට නියයෝග 

කරනු ලැබීය. http://www.rticommission.lk/web/images/pdf/asitha-abeyggoonewardena-

order.pdf 
 

තවෙ, ික්කුව ප්රායේශීය යල්කම් යකාට්ඨාසය තුළ, ෙැනට සිදුයකයරමින් යන මාර්ග සංවර්ධන 
ේයාපෘතියක් සඳහා ඉඩම් පවරාගත් ඉඩම් ිමියන් යවත ලබාදුන් වන්දි මුෙල් පිළිබඳ තීරණ ඇතුළත් 
වාර්තා නිකුත් කරන යලසට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ෙ විභාගයට යගන අවසන් කළ අභියාචනයකදී 

නියයෝග කරනු ලැබීය. තවෙ “පාසල් අධ්යාපනයට සෘජුවම බලපාන ආයතනවල යස්වය කරන 

තැනැත්තන්යේ ෙරුවන්” නමැති කාණ්ඩඩය යටයත් පාසල්වලට ඇතුළත් කර ගත් ළමුන්යේ පදිංචිය පිළිබඳ 
වැඩිදුර විස්තර අඩංගු ලිපියගානු සපයන යලසට ෙ යකාමිෂන් සභාව අධ්යාපන අමාත්යාංශයට නියයෝග 

කරන ලදී. පාසල්වල පළමු පන්තියට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම පිළිබඳ සාමාන්ය යතාරතුරු ෙ යම් අනුව 

සැපයිය යුතුය. 
 
යම් අතර මහජන ප්රතියපෝෂණ ලැබීයමන් අනතුරුව සහ යපාදු අධිකාරීන් සමග සාකච්ඡා පැවැත්වීයමන් 

අනතුරුව යතාරතුරු ෙැනගැනීයම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභාව විසින්, ප්රගාමී යතාරතුරු 
යහළිෙරේ කිරීයම් මූලධර්මය ට අනුව අමාත්යවරුන් විසින් අනුගමනය කළ යුතු පියවර සම්බන්ධයයන් 

පනයත් 8/9 වගන්ති යටයත් මාර්යගෝපයේශන ෙ 42(1)(ආ) යටයත් පරීක්ෂණ රීති ෙ සකස් කර ඇති 

අතර ඒවා ගැසට් කිරීමට නියමිත ය. යමිදී ප්රගාමීව යහළිෙරේ කළ යුතු යතාරතුරු අතර අයවැය යල්ඛන 

විස්තර සහ ප්රසම්පාෙන යතාරතුරු ෙ ඇතුළත් යේ. ඇමරිකානු යඩාලර් ලක්ෂය ඉක්වමන වියෙස් ේයාපෘති 

සම්බන්ධයයන් යහෝ රුපියල් ලක්ෂ පහ ඉක්මවන යේශීය ේයාපෘති සම්බන්ධයයන්, නියාමන අනුමැතීන් 
සහ පාරිසරික තක්යස්රු වාර්තා ඇතුළත් යතාරතුරු අමාත්යවරුන් විසින් ප්රසිේධ කළ යුතු බවට ෙ 

අනිවාර්ය කර තියේ. යතාරතුරු පනත යටයත් යපාදු අධිකාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්තා ආකෘති 

සහ 7 වැනි වගන්තිය යටයත් වාර්තා කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධ මාර්යගෝපයේශන ෙ සකස් කිරීම 
යම් වන විට අවසන් අදියයරි තියේ. 
 
ශ්රී ලංකාව තුළ යතාරතුරු පනත ක්රියාවට නැංවීම පිණිස මුල පටන්ම සම්බන්ධ වී සිටි යේ්්යෂ්ඨ 
පරිපාලන යස්වා නිලධාරී පියතිස්ස රණසිංහ මහතා ශ්රී ලංකායේ යතාරතුරු ෙැනගැනීයම් අයිතිවාසිකම 
පිළිබඳ යකාමිෂන් සභායේ අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා වශයයන් බඳවාගත් බව ෙ යතාරතුරු යකාමිෂන් සභාව 

සතුටින් ෙැනුම් යෙයි. ඔහුයේ ොයකත්වය, යතාරතුරු පනත යටයත් පිිටුවා ඇති ස්වාධීන අධීක්ෂක සහ 
අභියාචන අධිකාරිය වන යතාරතුරු යකාමිෂන් සභාවට සුවියශ්ෂී වනු ඇත. 
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