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ඒ ජී තේවිේ එ. ප්රජො පොදක විත ෝධන තදපොර් තේන්තුව 
 

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය) 133/2018 (2018.04.26 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 
රැසවී තේදී 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 රීතින්ි (ගොසවතු 
සහ අභියොචන කොර්යපටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පව වොතගන යනු ලබන කොර්ය පටිපොටිය. 
 
සභොපති    -  මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සොමොජික - තජෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පංචිතහවවො  
තකොමිෂන් සභො සොමොජික -  ආචොර්ය තසේවි තිරුචන්රන්  
තකොමිෂන් සභො සොමොජික -           විනිසුරු තරෝිනී වේගම 
අධෙක්ෂ-ජනරොේ  - පියතිසවස රණසිංහ 
 
අභියොචක   - ඒ ජී තේවිේ මහ ො 
තනොතීසිලත් පොර් වය  - තකොමසොරිසව, ප්රජො පොදක විත ෝධන තදපොර් තේන්තුව 
 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන 
ලද දිනය: 

2017.09.20 2017.10.16 2017.10.31 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය 
ලබො දුන් දිනය:   

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 

නේකළ නිලධොරියො තව  
අභියොචනය තයොමු කළ දිනය: 

2017.11.14(නමුත් තපොදු අධිකොරිය 
තමවැනි අභියොචනයක්  ම තව  
ලැබී නැති බව දන්වො සිටියි) 

  

නේකළ නිලධොරියො තීරණය ලබො 
දුන් දිනය:  

- - - 

RTIC තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමු කළ දිනය:  

09.01.2017 09.01.2017 09.01.2017 

 
  
අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
අභියොචක 2017.09.20, 2017.10.16 සහ 2017.10.31 දිනැතිව ඉේලො සිටින ත ොරතුරු සහ ඒ සඳහො තපොදු 
අධිකොරිය දක්වන ලද ප්රතිචොරය/ ගන්න ලද ක්රියොමොර්ග පිළිතවලින් පහ  පරිදි තේ.  
 
2017.09.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම: 

ප්රජො විත ෝධන තදපොර් තේන්තුතේ සවථොන මොරු ක්රියොදොමය සඳහො වන සේපර්ණ විසව ර 
 
තපොදු අධිකොරිය 2017.09.29 දින පනතත් 27(3) වගන්තිය ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට අතේක්ෂො 
කරන ආකොරය විමසො තිබුනද අභියොචක එයට පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් ූ බව තපොදු අධිකොරිය 
පවසො සිටියි. 2017.11.14 දිනැතිව තපොදු අධිකොරිය  වදුරටත් ප්රතිචොර දක්වමින් සඳහන් කර ඇත්තත් 
කුමන නිලධොරීන් කොණ්ඩය සේබන්ධ සවථොන මොරු ක්රියොදොමය පිළිබඳව විමසන්තන්ද යන්න නි වචිතිව 
සඳහන් කර තනොමැති බැවින් ත ොරතුරු ප්රතික්තෂවප කරන බවයි.  
 
2017.10.16  දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම: 
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1. වර්ෂ 2017/2/7 දිනය වන විට ක්රියොත්මක තවමින් තිබු ප්රජො පොදක විත ෝධන 
තදපොර් තේන්තුතේ සවථොන මොරු පටිපොටිය රොජෙ තසවවො තකොමිෂන් සභොතවන් අනුම ව තිබුතන්ද 
යන්න  
2. වර්ෂ 2017/2/7 දිනය වන විට ප්රජො විත ෝධන තකොමසොරිසව ධුරය දැරූ වත්මන් 
තකොමසොරිසව ී තේමචන්දිරන් මහ ොතේ වැඩ බලන තකොමසොරිසව පත්ීම අමො ෙ මණ්ඩලතයන් 
අනුම  ී තිබුතන්ද යන්න  

 
තපොදු අධිකොරිය 2017.11.14 දිනැතිව 2017.10.16 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීතමි අංක 1ට පිළිතුරු සපයො 
ඇති අ ර අංක 2 සේබන්ධතයන් දන්වො ඇත්තත්, දැනට එම පත්ීම අමො ෙ මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහො 
ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් එම අනුමැතිය ලැබුණු විගස එම ලිපිතයි පිටප ක් අභියොචක තව  තයොමු කරන 
බවත්ය. 
 
2017.10.31 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම:  

සවථොන මොරු පටිපොටිතේ අනුම  ූ පිටප  සහ තකොමසොරිසවවරයොතේ වැඩ බැීතේ පත්ීම 
අමො ෙ මණ්ඩලතයන් අනුම  ූ ලිපිතේ පිටප   

 
තපොදු අධිකොරිය 2017.11.02 සහ 2017.01.05 දිනැති ලිපි මගින් තමම ත ොරතුරු  ම සන් කතේ, භොරතේ 
තහෝ පොලනතේ තනොමැති බැවින් ඉේීම ප්රතික්තෂවප කර සිටින ලදී. 
 
අභියොචනය විභොග කිරීතේ අවසවථොතේදී උද්ග ූ කොරණො: 
 
තකොමිෂන් සභොතේ තනොතීසි වලට ප්රතිචොර දක්වමින් තපොදු අධිකොරිය සපයො ඇති 2018.04.20 දිනැති 
පිළිතුර මගින් තපනී ගිතේ තපොදු අධිකොරිය නිසි අයුරින් අභියොචකතේ ඉේීේ වලට ප්රතිචොර දක්වො ඇති 
බවයි. අභියොචක තනොතීසි වලට ප්රතිචොර දක්වො තනොතිබිණි. 
 
නිතයෝගය:  
 
අංක DCBC/DEV/4/9 දරණ 201804.20 දිනැතිව අභියොච්ක තව  පිටප ක් සි ව තපොදු අධිකොරිය 
විසින් තකොමිෂන් සභොවට තයොමු කරන ලද ලිපියට අනුව සහ අභියොචක විසින් තගොනු කරන ලද 
අභියොචනයට අදොළ ලියකියවිලි පරීක්ෂො කර බැීතමන් ප්රමොණවත් පිළිතුරක් ලැබී ඇති බවට තීරණය කර 
සිටිමු.  
අභියොචනය තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ.   
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