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ඩබ්. ගමගේ සහ පී.ජී. අගබ්රත්න මැණිගේ එ. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 

RTIC Appeal (ගේඛනගත කාර්යපටිපාටිය) 161/2017 (2018.02.08 දින පැවති විධිමත් 

ගකාමිෂන් සභා රැස්වීගේදී විභාග කිරීගමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද 

නිගයෝගය)  
 

2016 අංක 12 දරණ ගතාරතුරු දැනගැනීගේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනගත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිගයෝගය සහ 2017 ගතාරතුරු දැනගැනීගේ 

අයිතිවාසිකම  පිළිබඳ ගකාමිෂන් සභා රීතින්ි (ගාස්වතු සහ අභියාචන 

කාර්යපටිපාටිය), රීති අංක 28 යටගත් පවතවාගගන යනු ලබන කාර්ය පටිපාටිය. 
 

සභාපති     -  මහින්ද ගේමේපිල  

ගකාමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ් . ජී. පුංචිතේවො  

ගකාමිෂන් සභා සාමාජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන් 

අධයේෂ-ජනරාේ  - පියති ස රණසිුංහ 
 

අභියාචක   - ඩබ්. ගමතේ මහ ො සහ පී.ජී. අතබ්රත්න මැණිතේ මිය 

ගනාතීසිලත් පාර්ශවය  - ඩබ්. ධනචන්ර ියතය යෙ සොමනෙධිකකී 

(සැලසුේ හො ප්රගති) යොතික ියවොස සුංවර්ධන අධිකකොරිය (ත ොරතුරු ියලධොී) 

 
 

ගතාරතුරු ඉේීම ගගානු කරන ලද දිනය: 2017.05.24  

ගතාරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් 

දිනය:   

2017.06.26 

නේකළ නිලධාරියා ගවත අභියාචනය 

ගයාමු කළ දිනය: 

2017.07.08  

නේකළ නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:
  

- 

RTIC ගකාමිෂන් සභාව ගවත අභියාචනය 

ගයාමු කළ දිනය:  

2017.09.15 

 
  

අභියාචනයට පසුබිේූ කරුණු: 

 

2017.05.24 දිනැති ලිපිය මගින් අභියොචක පහ  ත ොරතුරු ඉල්වලො සිටින ලදී. 

අභියොචක ිසින් තපොදු අධිකකොරිය තව   මො පනදින්චිව සිටින ඉඩේ කැබැල්වල සඳහො 

හිමිකේ සහතිකය ලබො තදන තලසට කරන ලද ඉල්වීම තපොදු අධිකකොරිතයහි සොමනෙධිකකී 

තේ  අුංක 10/02/01/2016- ම 1801 සහ 2016.08.දින සහි  ලිපිය මගින් ්ම අධිකකොරිතේ 

මහනුවර දි ිේ කනමනොකරුට තයො ක කර තිතබ්. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී ය. 
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1. i. අභියොචකතේ ඉල්වීම ඉටු කිීමට ඥ රණය වී තිතබ්ද? 

ii. ්ම ඥ රණ සි  රව  

iii. ්ම ඉල්වීම ඉටු කරන්තන් කවදොද  

iv. ඉල්වීම ඉටු තනොකරන්තන් නේ ඊට තේතු පැහැදිලි කරන්න 
  

02. අභියොචකතේ ඉඩම අත්පත් කර තගන තිබුනද ්න කත් වන්දී තගවො නැ . 

i. අභියොචකයින් තදතදනො සඳහො ඇති වන්දි  කදල්ව ප්රමොණය තවන තවනම සඳහන් 

කරන්න. 

ii. වන්දි  කදල්ව අභියොචකයින් තව   කදො හරිය හැකිද? 

iii.  කදො හැීමට තනොහැකිනේ ඊට තේතු දේවන්න. 

2017.06.26 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් තපොදු අධිකකොරිය පී ජී අතබ්රත්න මහ ොට තගිය යුතු 

වන්දි  කදල ආය න ගිණුතමහි  ැන්පත් වශතයන් ගිණුේ ග  කර ඇති බවත් ඔහු ිසින් 

තපොදු අධිකකොරිතයන් තගන ඇති ණය  කදල්ව තවනුතවන් හො ඉඩේ වටිනොකම වශතයන් තගිය 

යුතු  කදල්ව තගවො නැති බැින් ්ම  කදල්ව තගවීතමන් අනතුරුව අභියොචකට හිමි වන්දි  කදලද 

ඉඩේ සින්නේකර අයිතියද ලබො තදන බව දන්වො ඇ . 

අභියොචක ්යින්  සැහීමකට පත් තනොවී 2017.07.08 දිනැතිව අභියොචනයේ ඉදිරිපත් 

කර ඇ . තමයො පිළිතුරේ තනොලැබීම තේතුතවන් අභියොචක 2017.09.15 දිනැතිව 

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයො ක කර ඇ . 
 

නිගයෝගය: 

තකොමිෂන් සභොතේ තනොඥ සි වලට 2018.02.07 දිනැතිව තපොදු අධිකකොරිය අභියොචකට 

පිටප ේ සහි ව පිළිතුරු සපයො ඇ . ්හි අභියොචක අසො සිටින ලද සියලු 

ත ොරතුරු ලබො දී ඇති බව තපනී යයි. නේකන ියලධොරියොතේ ඥ රණය  ිර කරමින් 

අභියොචනය තමයින් අවසන් කර සිටි ක.  
 

***** 
 
…………………………………………………………………. 

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

ගකාමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ් . ජී. පුංචිතේවො  
 
…………………………………………………………………. 

ගකාමිෂන් සභා සාමාජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන් (Dr. Selvy 

Thiruchandran) 
 


