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බන්දු රණවක එ. සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්දුව- ෙකුණු 

පළාත 

RTIC Appeal (දේඛනගත කාර්යපටිපාටිය) 128/2017 (2018.01.10 දින පැවති 

විධිමත් දකාමිෂන්ද සභා රැස්වීදේදී විභාග කිරීදමන්ද අනුරුව අනුමත 

කරන ලෙ නිදයෝගය) 

 

2016 අංක 12 ෙරණ දතාරුරු ෙැනගැනීදේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනදත් 

32(1) වගන්දතිය ප්රකාරව කරන ලෙ නිදයෝගය ස  2017 දතාරුරු 

ෙැනගැනීදේ අයිතිවාසිකම  පිළිබඳ දකාමිෂන්ද සභා රීතින්දි (ගාස්වු ස  

අභියාචන කාර්යපටිපාටිය), රීති අංක 28 යටදත් පවතවාදගන යනු ලබන 

කාර්ය පටිපාටිය. 

 

සභාපති    -  මහින්ද ගේමේපිල  

දකාමිෂන්ද සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ න නීීඥ එස්. ජී. පුංචිතේවො  

දකාමිෂන්ද සභා සාමාජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන් 

අධයක්ෂ-ජනරාේ  - පියතිස්ස රණසිුංහ 

 

අභියාචක   - බන්ු රණවක මහ ො 

දනාතීසිලත් පාර්ශවය  - සමුපකොර සුංවර්ධන තකොමසොරිස් හො 

තරජිස්රොර් දණු ප පතො  

 

දතාරුරු ඉේීම දගානු කරන ලෙ දිනය: 2017.03.15 

දතාරුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා ුන්ද දිනය: 

  

- 

නේකළ නිලධාරියා දවත අභියාචනය දයාමු 

කළ දිනය: 

2017.05.02 

නේකළ නිලධාරියා තීරණය ලබා ුන්ද දිනය:  - 

RTIC දකාමිෂන්ද සභාව දවත අභියාචනය දයාමු 

කළ දිනය:  

2017.07.03 

 

අභියාචනයට පසුබිේූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2017.03.15 දිනැතිව පහ  ත ොරතුරු ඉල්වීම ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

 

සී.ස. තකොටතපොල ිිධ තස්වො සමුපකොර සමිතිතේ 2016.02.09 වන දින ත ෝරො 

පත් කරගත් අධෙක්ෂෂ ම්ඩලලය දපපප සමුපකොර තකොමසොරිස් හො 
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තරජිස්රොර්වරයො ිසින් බල රහි  කර 2016.02.21 වන දින පොලක ම්ඩලලයක්ෂ 

ත ෝරො ගැනීම සඳහො සමුපකොර සුංවර්ධන නිලධොරී ඩී අතේගුණවර්ධන 

මහ ොට  බලය පවරො ඔහු ිසින් මහ සභො රැස්ීමක්ෂ පැවැත්ූ බව 

පිළිගන්තන්ද යන්නත්, එකී රැස්ීතේදී රැස්ීේ කැඳීතේ නිලධොරියො වශතයන් 

පොලක ම්ඩලලය සඳහො නොමතයෝයනො භොර ගන්නො අවස්ථොතේදී අභියචකතේ 

නම පොලක ම්ඩලලයට තයෝයනොූ අවස්ථොතේදී ිසින් සමුපකොර සුංවර්ධන 

නිලධොරී ඩී අතේගුණවර්ධන මහ ො ඔහුතේ බලය පොිච්චචි කරමින් 

අභියොචකතේ නොමතයෝයනොව ප්රතික්ෂතපප ිරරීමට ඔහුට තිු  ෛනතික 

ප්රතිපොදනය? 

 

  

ත ොරතුරු ඉල්වීමට පිළිතුරක්ෂ තනොලැු  ප බැින් අභියොචක 2017.05.02 දිනැතිව 

අභියොචනයක්ෂ තයොමු කරන ලදී. එයටද නියමිති කොලය තුල පිළිතුරක්ෂ තනොලැබීම 

තේතුතවන් අභියොචක 2017.07.03 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක්ෂ තයොමු 

කරන ලදී. 

 

අභියාචනය විභාග කිරීදේ අවස්වථාදේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තමම ත ොරතුරු ඉල්වීමට අදොතව කරු ප පැහැදිලි ිරරීමක්ෂ කර තනොමැති අ ර එය 

RTIC Appeal 127/2017 අභියොචනය සඳහො කරන ලද පැහැදිලි ිරරීමක්ෂ පමණි.  

 

නිදයෝගය: 

 

අභියොචක ිසින් ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු සඳහො පිළිතුරු සැපයීමට ිරසිු බොධොවක්ෂ 

තනොමැති බැින්, තමම නිතයෝගය ලැබී සති තදකක්ෂ ඇතුත  තකොමිෂන් සභොවට 

පිටප ක්ෂ සහි ව, පිළිතුරු ලබො දීමට කටයුතු කරන තලසට නිතයෝග කර සිටිමු. 

 

අභියොචනය තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

 

…………………………………………………………………. 

සභාපති               -  මහින්ද ගේමේපිල  

 

…………………………………………………………………. 

දකාමිෂන්ද සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ න නීීඥ එස්. ජී. පුංචිතේවො  

 

…………………………………………………………………. 

දකාමිෂන්ද සභා සාමාජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන් (Dr. Selvy 

Thiruchandran) 

***** 
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