
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී 
 

1 
 

ඒ ජී ඩේවිේ එ. ප්රජා  ාා ක  විඩධ න  ඩකාා ්තමඩන්තුව 

 

RTIC Appeal (ඩේඛ ගතම  ා ්යාටිාා ටිය) 133/2018 (2018.04.26 දි  ාැවති 

විධිමත් ඩ ා මිෂ් සභා  රැස්වීඩනදී විභා ග කිරීඩම් අ තුරුව අනුමතම 

 ර  ලක නිඩය ගය)  

 

2016 අං  12 කරණ ඩතමා රතුරු කැ ගැනීඩන අයිතිවා සි ම පිළිබඳ ා ඩත් 

32(1) වග්තිය ප්ර ා රව  ර  ලක නිඩය ගය ස  2017 ඩතමා රතුරු 

කැ ගැනීඩන අයිතිවා සි ම  පිළිබඳ ඩ ා මිෂ් සභා  රීති්ි (ගා ස්වතු ස  

අභියා ච   ා ්යාටිාා ටිය), රීති අං  28 යටඩත් ාවතමවා ඩග  යනු ලබ  

 ා ්ය ාටිාා ටිය. 

 

සභා ාති    -  මහින්ද ගේමේපිල  

ඩ ා මිෂ් සභා  සා මා ජි  - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ් . ජී. පුංචිතේවො  

ඩ ා මිෂ් සභා  සා මා ජි  -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  

ඩ ා මිෂ් සභා  සා මා ජි  -           ිනිසුරු තරෝහිනී වල්වගම 

අනයක්ෂ-ජ රා ේ  - පියති ස රණසිුංහ 

 

අභියා ච    - ඒ ජී තේිේ මහ ො 

ඩ ා තීසිලත් ාා ්ධවය  - තකොමසොරි , ප්රයො ාොදක ිතධෝනන 

තදාොර් තේන්තුව 

 

ඩතමා රතුරු ඉේීම 

ඩගා නු  ර  ලක දි ය: 

2017.09.20 2017.10.16 2017.10.31 

ඩතමා රතුරු නිලනා රියා  

තීරණය ලබා  දු් දි ය: 

  

28.09.2017 (ලැබුණු බව 

දැන්ීම) , 29.09.2017, 

14.11.2017 

2017.11.02, 

2017.11.14,  

2017.01.05 

2017.11.02, 

2017.11.14 

 න ළ නිලනා රියා  

ඩවතම අභියා ච ය ඩයා මු 

 ළ දි ය: 

2017.11.14(නමුත් තාොදු 

අධිකොරිය තමවැනි 

අභියොචනයක්  ම තව  

ලැබී නැති බව දන්වො සිටියි) 

  

 න ළ නිලනා රියා  

තීරණය ලබා  දු් දි ය:

  

- - - 

RTIC ඩ ා මිෂ් සභා ව 

ඩවතම අභියා ච ය ඩයා මු 

 ළ දි ය:  

09.01.2017 09.01.2017 09.01.2017 

 

  

අභියා ච යට ාසුබිනූ  රුණු: 
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අභියොචක 2017.09.20, 2017.10.16 සහ 2017.10.31 දිනැතිව ඉල්වලො සිටින ත ොරතුරු 

සහ ඒ සඳහො තාොදු අධිකොරිය දක්වන ලද ප්රතිචොරය  ගන්න ලද ්රියොමොර්ග 

පිළිතවලින් ාහ  ාරිදි තේ.  

 

2017.09.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම: 

ප්රයො ිතධෝනන තදාොර් තේන්තුතේ  ථාොන මොරු ්රියොදොමය සඳහො වන 

සේපර්ණ ි  ර 

 

තාොදු අධිකොරිය 2017.09.29 දින ානතත් 27(3) වගන්තිය ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබො 

ගැනීමට අතේක්ෂො කරන ආකොරය ිමසො තිබුනද අභියොචක ්යට පිළිතුරු 

සැායීමට අතාොතහොසත් වූ බව තාොදු අධිකොරිය ාවසො සිටියි. 2017.11.14 දිනැතිව 

තාොදු අධිකොරිය  වදුරටත් ප්රතිචොර දක්වමින් සඳහන් කර ඇත්තත් කුමන නිලනොරීන් 

කොණ්ඩය සේබන්න  ථාොන මොරු ්රියොදොමය පිළිබඳව ිමසන්තන්ද යන්න නිචිතචිතිව 

සඳහන් කර තනොමැති බැින් ත ොරතුරු ප්රතික්තෂ්ඨ ා කරන බවයි.  

 

2017.10.16  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම: 

1. වර්ෂ 2017/2/7 දිනය වන ිට ්රියොත්මක තවමින් තිබු ප්රයො ාොදක 

ිතධෝනන තදාොර් තේන්තුතේ  ථාොන මොරු ාටිාොටිය රොයෙ ත වො තකොමිෂන් 

සභොතවන් අනුම ව තිබුතන්ද යන්න  

2. වර්ෂ 2017/2/7 දිනය වන ිට ප්රයො ිතධෝනන තකොමසොරි  ධුරය දැරූ 

වත්මන් තකොමසොරි  ී තේමචන්දිරන් මහ ොතව වැඩ බලන තකොමසොරි  

ාත්ීම අමො ෙ මණ්ඩලතයන් අනුම  ී තිබුතන්ද යන්න  

 

තාොදු අධිකොරිය 2017.11.14 දිනැතිව 2017.10.16 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීතමහි අුංක 1ට 

පිළිතුරු සායො ඇති අ ර අුංක 2 සේබන්නතයන් දන්වො ඇත්තත්, දැනට ්ම ාත්ීම 

අමො ෙ මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහො ඉදිරිාත් කර ඇති බවත් ්ම අනුමැතිය ලැබුණු 

ිගස ්ම ලිපිතයහි පිටා ක් අභියොචක තව  තයොමු කරන බවත්ය. 

 

2017.10.31 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම:  

 ථාොන මොරු ාටිාොටිතේ අනුම  වූ පිටා  සහ තකොමසොරි වරයොතව වැඩ 

බැීතේ ාත්ීම අමො ෙ මණ්ඩලතයන් අනුම  වූ ලිපිතේ පිටා   

 

තාොදු අධිකොරිය 2017.11.02 සහ 2017.01.05 දිනැති ලිපි මගින් තමම ත ොරතුරු  ම 

සන් කතේ, භොරතේ තහෝ ාොලනතේ තනොමැති බැින් ඉල්වීම ප්රතික්තෂ්ඨ ා කර සිටින 

ලදී. 

 

අභියා ච ය විභා ග කිරීඩන අවස්වථා ඩේදී උද්ගතමූ  ා රණා : 

 

තකොමිෂන් සභොතේ තනොඥ සි වලට ප්රතිචොර දක්වමින් තාොදු අධිකොරිය සායො ඇති 

2018.04.20 දිනැති පිළිතුර මගින් තානී ගිතේ තාොදු අධිකොරිය නිසි අයුරින් 
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අභියොචකතව ඉල්වීේ වලට ප්රතිචොර දක්වො ඇති බවයි. අභියොචක තනොඥ සි වලට 

ප්රතිචොර දක්වො තනොතිිණි. 

 

නිඩය ගය:  

 

අුංක DCBC/DEV/4/9 දරණ 201804.20 දිනැතිව අභියොචක තව  පිටා ක් සහි ව 

තාොදු අධිකොරිය ිසින් තකොමිෂන් සභොවට තයොමු කරන ලද ලිපියට අනුව සහ 

අභියොචක ිසින් තගොනු කරන ලද අභියොචනයට අදොළ ලියකියිලි ාරීක්ෂො කර 

බැීතමන් ප්රමොණවත් පිළිතුරක් ලැබී ඇති බවට ඥ රණය කර සිටිමු.  

අභියොචනය තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ.   

 

…………………………………………………… 

සභා ාති   -  මහින්ද ගේමේපිල  

 

…………………………………………………… 

ඩ ා මිෂ් සභා  සා මා ජි  - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ් .ජී. පුංචිතේවො  

 

…………………………………………………………………. 

ඩ ා මිෂ් සභා  සා මා ජි -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන් (Dr. Selvy 

Thiruchandran) 

 

…………………………………………………… 

ඩ ා මිෂ් සභා  සා මා ජි  - ිනිසුරු තරෝහිනී වල්වගම 

 

***** 

 


