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තේ ලියනපතිරණ  එ දකුණු පළොත් අභයන් ර විගණන තදපොර් තේන්තුව 

RTIC Appeal (තේඛනග  කොර්යපටිපොටිය) 220/2017 (2018.02.08 දින පැවති 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 - තයයෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පංචිතහවවො  
තකොමිෂන් සභො සොමොජික -  ආචොර්ය තසේවි තිරුචන්රන්  
අධ්යේෂ-යනරොේ  - පියතිසවස රණසිංහ 
 
අභියොචක   - තේ ලියනපතිරණ මිය 
තනොතීසිලත් පොර්ශවය  - සුනිේ තපොද්දදීතවල අධ්යේෂ දකුණු පළොත් අභයන් ර විගණන 

තදපොර් තේන්තුව 

ත ොරතුරු ඉේීම තගොනු කරන ලද දිනය: 2017.06.02 

ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය:   - 

නේකළ නිලධ්ොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය: 2017.07.28, 2017.09.10 

නේකළ නිලධ්ොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය:  2017.08.04 

RTIC තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය:  2017.10.02 

 
  
අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2017.06.02 දිනැති ලිපිය මගින් 'විශ්රොම  ගැන්ීතේදී අවශය වැටුප් ප්රතිතශෝධ්න පත්රය නිවැරදිව 
සකසො නිකුත් තනොකිරීම සහ ඒ තහවතුතවන් රො.ප.චක්රතේඛ 16/2015 ක්රියොත්මක කිරීතේදී විෂම ො ඇතිීම 
ී.වැ අං 01-1025385 (01-894515)  යන කොරණයට අදොළ ව අභියොචක 2017.05.02 දින අධ්යේෂ 
අභයන් ර විගණන තව  ලියොපදිංචි  ැපෑතලන් තයොමු කර ඇති ලිපියට අදොළ  ත්ත්වය' පිළිබඳව විමසො 
සිටින ලදී. ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො විසින් පිළිතුරු ලබො දීමට ප්රමොද ීම තහවතුතවන් අභියොචක 2017.07.28 
සහ 2017.09.10 දිනැති ලිපි මගින් නේකළ නිලධ්රයොට අභියොචනයේ තයොමු කර ඇ . තපොදු අධිකොරිය 
2017.08.04 දිනැතිව, තේ සේබන්ධ්තයන් කරුණු තසොයො බලො ගන්නො ලද ක්රියොමොර්ග දන්වො එවන තලසට 
දකුණු පළොත් තසෞඛය අධ්යේෂක තව , ලිපියේ තයොමු කරන ලදී. 
 
අභියොචනය විභොග කිරීතේ අවසවථොතේදී උද්දග ූ කොරණො: 
තකොමිෂන් සභොතේ තනොතීසි වලට ප්රතිචොර දේවමින් තපොදු අධිකොරිය විසින් 2018.05.02 දිනැතිව 
අභියොචක තව පිටප ේ සි ව පිළිතුරු සපයො ඇ .    
 
නිතයෝගය: 
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තපොදු අධිකොරිය විසින් 2018.05.02 දින ලිපිය මගින් ලබො දී ඇති පිළිතුතරි 2017.05.02 දිනැති ලිපියට 
අදොලව සැහීමකට පත්විය හැකි පිළිතුරේ ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනය අවසන් කරන ලදී. 
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