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පේමපාල මහආරච්චි එ. ප්රාපීය ස ාවා  - නිසාගම/ පළාත් පාලන 

ාහකාර පකාමාාරිස් කාර්සාලස දකුණු පළාත 
RTIC Appeal (පේඛනගත කාර්සපටිපාටිස) 221/2017 (2018.02.08 දින පැ ති විධිමත් 

පකාමිෂන් ාවා රැස්ීපේදී විවාග කිරීපමන් අනතුරු  අනුමත කරන ලද 

නිපසෝගස)  
 

2016 අංක 12 දරණ පතාරතුරු දැනගැනීපේ අයිති ාසිකම පිළිබඳ පනපත් 32(1) 

 ගන්තිස ප්රකාර  කරන ලද නිපසෝගස ාහ 2017 පතාරතුරු දැනගැනීපේ 

අයිති ාසිකම  පිළිබඳ පකාමිෂන් ාවා රීතින්ි (ගාස්තු ාහ අභිසාචන 

කාර්සපටිපාටිස), රීති අංක 28 සටපත් ප ත ාපගන සනු ලබන කාර්ස පටිපාටිස. 
 

ාවාපති     -  මහින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන් ාවා ාාමාජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ් . ජී. පුංචිතේවො  

පකාමිෂන් ාවා ාාමාජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  

අධ්යක්ෂ-ජනරාේ  - පියති ස රණසිුංහ 
 

අභිසාචක   - තේමපොල මහආරච්චචි මහ ො 

පනාතීසිලත් පාර්ශ ස  - ්ේ ඒ ඩී ගුණවර්ධන, නොගරික තකොමසොරි , 

මහො නගර සභොව අනුරොධපර 
 

පතාරතුරු ඉේීම පගානු කරන ලද දිනස: 2017.03.24, 2017.04.11((ත ොරතුරු 

නිශ්චචි ව සඳහන් තකොට ඉල්වීම 

ඉදිරිපත් කළ දිනය) 

පතාරතුරු නිලධ්ාරිසා තීරණස ලබා දුන් 

දිනස:   

29.03.2017(ත ොරතුරු නිශ්චචි ව 

සඳහන් කරන තමන් ඉල්වලො සිටි 

දිනය),  2017.05.09(ප්රතිචොරය) 

නේකළ නිලධ්ාරිසා ප ත අභිසාචනස 

පසාමු කළ දිනස: 

2017.04.12  

නේකළ නිලධ්ාරිසා තීරණස ලබා දුන් දිනස:
  

2017.05.16 

RTIC පකාමිෂන් ාවා  ප ත අභිසාචනස 

පසාමු කළ දිනස:  

2017.10.10 

 
  

අභිසාචනසට පසුබිේූ කරුණු: 

අභියොචක 2017.03.24 දිනැති ඉල්වීම මගින් පිටිගල තපොදු තවළඳතපොල කඩකොමර බදු 

දීමට අදොළ තගොනුව ඉල්වලො සිටින ලදී. නමුත් 29.03.2017 දින තපොදු අධිකොරිය ිසින් 

ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු ප්රමොණවත් තලස නිශ්චචි  ත ොරතුර්  තනොවන තහයින්, 

ත ොරතුරු නිශ්චචි ව සඳහන් කරන තමන් ඉල්වලො සිටින ලදී.ඒ අනුව අභියොචක 

තගොනුතවහි ඇතුලත් පහ  තල්වඛන 2017.04.11 දිනැති ලිපිය මගින් ඉල්වලො සිටින ලදී.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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1. 2014.04.29 සභො වොර් ොතේ 12 පිටුතේ ..... පරිදි ද.ප.පො/ ි/04/09 හො 2014.04.25 

උපතද  ලිපිය  

2. කඩකොමර ලබො දීතේදී සුදුසුකේ පරී් ෂො කිරීතේ වොර් ොව සියලු කඩකොමර සඳහො  

3. බදු ගිිසුේ අවලුංගු කිරීතේ තගොනුව  

4. පැවති අුංක 4 ..... පැරණි ගිිසුේ  

5. ...../ගො/ආ/06/නි/ප්රොස ලිපිය පරිදි ................ඉල්වලුේ කළ අයට ලිපි යවන තලස උපතද  

ලිපිය 

6. පරිපොලන කටයුතු පිලිබඳ ඔේුඩ්ස මන් වරයොට යවන වොර් ොව ඇමුණුේ සමග  

7. දකුණු පළොත් ආණ්ඩුකොර තුමියතේ 2014.06.04. ලිපිය පරිදි ප්රධොන අමො ෙුංශයේත  

තල්වකේ ලබොදුන් උපතද  ලිපිය  

8. මැතිවරණ සමත  ............ සේම  කිරීම සේබන්දව  

9. ්න් ර වොසි ලිපි 2014.03.27 ලිප  ැපැල්ව 8389 හො 8394 පිටිගල  ැපැල්ව 

කොර්යොලතයන් ්වූ ලිපි  

10. බලපිටිය මහොධිකරණත  නු අුංක ............ නුවට තගොනුතකොට ඇති සහකොර 

පළොත් පොලන තකොමසොරි  .............. දින දරන ලිපිය  

11. දකුණු පළොත් ප්රධොන තල්වකේ 2015.05.04 දින ............... ච් රතල්වකත  ................. 

තවන  තකොට ක්රියො කිරීම සමබන්දව ......................... ලිපිය 

[(..........)  බො ඇත්තත් ත ොරතුරු ඉල්වීම අපැහැදිලි  ථොන සඳහොය] 

 

 

තපොදු අධිකොරිය ිසින් අුංක 3, 7, 9, සහ 11 දරණ ඉල්වීේ හැර තසසු තල්වඛන 2017.05.09 

දින ලබො තදන ලදී. ත ොරතුරු නිලධොරිනියතගන් පිළිතුරු ලැබීමට ප්රථමව අභියොචක 

2017.04.12 දින නේකළ නිලධොරිනිය වන ්රන්දි උමුංගො මැන්දි , පළොත් පොලන 

සහකොර තකොමසොරි  තව  අභියොචනය්  තයොමු කර සිටි අ ර 2017.05.16 දිනැතිව 

නේකළ නිලධොරිනි, ත ොරතුරු නිලධොරිනිය ්නේ ප්රොතීය ය සභො තල්වකේ තව  

ත ොරතුරු ලබො දීමට නිතයෝග කර සිටින ලදී. 

්නමුත් අභියොචකට සැහීමකට පත්ිය හැකි පිළිතුර්  ්යින් තනොලැුණු බැින් 

2017.10.10 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය්  තයොමු කර සිටින ලදී. 

 

නිපසෝගස: 

 

තනොඥ සි නිකුත් කිරීතමන් අනතුරුව 2018.02.08 දින තමම අභියොචනය සලකො 

බැීතේදී තපොදු අධිකොරිය ිසින් කරන ලද 01.02.2018 දිනැති ලිඛි  කරුණු කියොපෑේ 

වලට අනුව සහ 2017.05.09 දිනැති ත ොරතුරු නිලධොරියොතේ ප්රතිචොරය මගින් තපනී 

යන්තන් අභියොචකට සැහීමකට පත් ිය හැකි අයුරින් තපොදු අධිකොරිය  ම 

සන් කත  ඇති ත ොරතුරු ඉල්වීමට අදොළ සියලු තල්වඛන වල පිටපත් ලබොදී ඇති 

බවය. 

අභියොචනය තමයින් අවසන් කරන ලදී. 

 
…………………………………………………………………. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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ාවාපති               -  මහින්ද ගේමේපිල  
 
…………………………………………………………………. 

පකාමිෂන් ාවා ාාමාජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ් . ජී. පුංචිතේවො  
 
…………………………………………………………………. 

පකාමිෂන් ාවා ාාමාජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන් (Dr. Selvy 

Thiruchandran) 
 


