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එම් සී ඒකනායක එ. ග ාවිජන සංවර්ධන ගෙපාර්තගම්්තුවව -  ාල්ල දිස්ත්රික්කය 
 

RTIC Appeal (ගල්ඛන ත කාර්යපටිපාටිය) 33/2018 (2018.02.22 දින පැවති 

ගකාමිෂ් සභා රැස්ත්රීම්ිදී විභා  කිරීගේ අනතුවරුව අනුෙත කරන ලෙ 

නිගයෝ ය) 

 

2016 අංක 12 ෙරණ ගතාරතුවරු ෙැන ැනීගම් අයිතිවාසිකෙ පිළිබඳ පනගේ 

32(1) ව ්තිය ප්රකාරව කරන ලෙ නිගයෝ ය ස  2017 ගතාරතුවරු 

ෙැන ැනීගම් අයිතිවාසිකෙ  පිළිබඳ ගකාමිෂ් සභා රීති්ි ( ාස්ත්රතුව ස  

අභියාචන කාර්යපටිපාටිය), රීති අංක 28 යටගේ පවතවාග න යනු ලබන 

කාර්ය පටිපාටිය. 

 

සභාපති     -  මහින්ද ගේමේපිල  

ගකාමිෂ් සභා සාොජික - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ එස්. ජී. පුංචිතේවො  

ගකාමිෂ් සභා සාොජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  

අධයක්ෂ-ජනරාල්  - පියතිස්ස රණසිුංහ 

 

අභියාචක   - එේ සී ඒකනොයක මහ ො 

ගනාතීසිලේ පාර්ශවය  - නේකළ නිලධොරී තගොියන සුංවර්ධන 

තදපොර් තේන්තුව 

 

ගතාරතුවරු ඉල්ීෙ ග ානු කරන ලෙ දිනය: 2017.09.22 

ගතාරතුවරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දු් දිනය:   - 

නම්කළ නිලධාරියා ගවත අභියාචනය ගයාමු 

කළ දිනය: 

2017.10.13 

නම්කළ නිලධාරියා තීරණය ලබා දු් දිනය:  2017.10.31 

RTIC ගකාමිෂ් සභාව ගවත අභියාචනය 

ගයාමු කළ දිනය:  

2017.10.31 

 
  

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2017.09.22 දිනැතිව ලබුදුව තගොියන තස්වො මධෙස්ාොනය තව  පහ  

ත ොරතුරු ඉල්වීම ඉදිරිපත් කරන ලදී. 
 

හල්වගහුදුමුල්වල හො හල්වගහ අද්දර ඔවීට ඉඩේ කුඹුරු ඉඩේද යනවග එතස් නේ 

ඊට අදොළ කුඹුරු ඉඩේ තල්වඛනතේ පිටප ක්  

අවසන් වරට අස්වැද්දු බවට සඳහන් තල්වඛන (උදො: තපොතහොර සහනොධොර) 
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ත ොරතුරු නිලධරයො ිසින් නියමි  කොලසීම තුළ පිළිතුරු තනොලැබීම තේතුතවන් 

නේකළ නිලධරයො (තගොියන සුංවර්ධන තදපොර් තේන්තුව තකොළඹ)  තව  

2017.10.13 දිනැතිව අභියොචනයක් තයොමු කර ඇ . ඒ අනුව 2017.10.31 දින     නේකළ 

නිලධරයො (තගොියන සුංවර්ධන තදපොර් තේන්තුව තකොළඹ) , ගොල්වල දිස්ික් 

තගොියන සුංවර්ධන තදපොර් තමන්තුව තව  තමම ඉල්වීම අවශ්ෙ කටුතතු සඳහො 

තයොමු කරන ලදී.  වද අභියොචක 2017.10.12 දින ගොල්වල දිස්ික් තගොියන සුංවර්ධන 

තදපොර් තමන්තුතවන්ද තමම ත ොරතුරුම ඉල්වලො කරන ලද ඉල්වීමට පිළිතුරු 

වශ්තයන් ලබුදුව තගොියන තස්වො මධෙස්ාොනතයන් ලබො ගන්නො තලස පවසො සිටින 

ලදී. ඒ අනුව කටුතතු කිරීම සඳහො, එම ලිපිද රැතගන, අභියොචක තදවරක්ම එනේ 

2017.11.02 සහ 2017.11.06 දිනයන්හිදී ලබුදුව තගොියන තස්වො මධෙස්ාොනයට තගොස් 

සිටියද ිිධ තේතුන් ම  ත ොරතුරු ලබො දීමට කල්ව ඉල්වලො සිටින ලදී. අභියොචක 

තමම ක්රියොකලොපය ත ොරතුරු පන ට පටහනි බැින් 2017.11.06 දිනැතිව තකොමිෂන් 

සභොවට අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 
 
අභියාචනය විභා  කිරීගම් අවස්ත්රථාගේදී උද් තූ කාරණා: 
 

2018.02.22 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොතේ තනොතීසි වලට ප්රතිචොර දක්වමින්, තපොදු අධිකොරිය 

(තගොියන සුංවර්ධන තදපොර් තේන්තුව - ගොල්වල) පවසො සිටින ලද්තද්, අභියොචක ඉල්වලො සිටි 

ත ොරතුරු උදෘ  පිටපත් 26කින් ලියො අවසන් කර ඇති බව ලබුදුව තගොියන තස්වො 

මධෙස්ාොනය දන්වො ඇති බවත්, අභියොචකට කොර්යොලයට පැමිණ එය ලබො ග  හැකි 

බවත්ය. 
 

නිගයෝ ය: 
 

තමම ත ොරතුරු අභියොචක තව  හැකි ඉක්මණින් ලබො දීමට කටුතතු කරන තලස තපොදු 

අධිකොරියට නිතයෝග කර සිටිමු. 

අභියොචනය තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
 

…………………………………………………………………. 

සභාපති        -  මහින්ද ගේමේපිල  
 
…………………………………………………………………. 

ගකාමිෂ් සභා සාොජික - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ එස්. ජී. පුංචිතේවො  
 
…………………………………………………………………. 

ගකාමිෂ් සභා සාොජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන් (Dr. Selvy 

Thiruchandran) 
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