
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

ආර්.ඒ. රත්නතසේකර එ. සමෘද්ධි සංවර්ධන තදපොර් තේන්තුව  

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය)/ 279 /2018 (2018.07.19 දින පැවති විිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසේීතේදී 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 රීතීන්ි 
(ගොසේතු හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  
 
සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂේඨ නීතීඥ  එසේ. ජී. පංචිතහේවො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වේගම  
 
අධයක්ෂ-යනරොේ:  පියතිසේස රණසිංහ  
 
අභියොචක   -     ආර්.ඒ. රත්නතසේකර 

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    තේකේ, සමොය සවිබල ගැන්ීේ, සුභසොධන හො කන්ද උඩරට 
උරුමය පිළිබඳ අමො යංශය, 1 වන මහල, තසත්සිරිපොය අදියර II 
, බත් රමුේල 

 
තපනීසිටීම   

තමම අභියොචනය පොර්ශේවයන්තේ ලිඛි  කරුණු කියොපෑම ම  සලකො බලන ලදි.  

 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය  2017.12.05 

ත ොරතුරු නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය  කිසිදු ප්රතිචොරයක් 
නැ  

නේ කල නිළධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  
2018.01.03 

නේ කල නිළධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය  2018.01.12 
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය 
තයොමුකළ දිනය 

2018.03.22 

 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 

අභියොචක 2017.12.05 දිනැති ත ොරතුරු ඉේීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉේලො සිටින ලදී. 

 
මිනුවන්තගොඩ ප්රොතද්ධශීය සභො තේකේ කොර්යොලයට අනුයුක් ව තසේවය කරනු ලබන සමෘද්ධි නිලධොරී 
මින්ද බොලසූරිය මහ ො එම ප්රතද්ධශතේ සමූපකොරී සමිති තදකක නිල ල උසුලයි. තමය ආය න 
සංග්රහයට පටහැනි ක්රියොවක් බැවින් ඒ සේබන්ධතයන් කටයුතු තකොට පියවරක් තගන ඒ ගන්නො ලද 

පියවර පිළිබඳ අභියොචක දැනුවත් කරන් තලස සමෘද්ධි අධයක්ෂ යනරොේත්මොතගන් 2017.10.31 දින 
ලිපියක් මඟින් ඉේලො සිටින ලදි. ඒ සේබන්ධතයන් ගත් පියවර කුමක්ද යන්න අභියොචකට දැනගැනීමට 
අවශයව ඇ  යන්නයි. 
 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 

2018.01.03 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.01.12 
දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින්ඔහු විසින් අධයක්ෂ යනරොේවරයොතගන් අදොළ ත ොරතුරු ඉේීම සේබන්ධව විමසො 
යවන ලද ලිපිතේ පිටප ක් අභියොචක තව  තයොමු කරන ලදි. තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොූ 

තහයින් 2018.03.22 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 
නිතයෝගය: 

තපොදු අිකොරිය විසින් 2018.06.05 හො 2018.08.02  දිනැතිව තයොමු කරන ලද ලිපි මඟින් හො අභියොචක 

විසින් 2018.06.26 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  තයොමු කරන ලද ලිපි මඟින් අයදුේ කරන ලද 
ත ොරතුරු ලබො දී ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කරයි. 

ඒ අනුව අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසේතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 

 
***** 
 


