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අයි. ආර්. චිත්රානන්ද කුමාර එ ග ාවිජන සංවර්ධන ගදපාර්තගේන්ුව (දිසරික් කාර්යාලය කෑ ල්ල) 

RTIC Appeal (ලේඛනගත කාර්යපටිපාටිය)/ 49/2018 (2018.04.18 දින පැවති විධිමත් ලකාමිෂන් සභා 

රැසවීලේදී විභාග කිරීලමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නිලයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ලතාරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනලත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන 

ලද නිලයෝගය සහ 2017 ලතාරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ලකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා 

අභියාචන කාර්යය පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටලත් පවත්වාලගන යනු ලබන කාර්යය පටිපාටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: ලයයෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිලහවවා  

ගකාමිෂන් සභා සමාජික: ආචාර්ය ලසේවි තිරුචන්රන්  

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක   -    අයි. ආර්. චිත්රානන්ද කුමාර 

ගනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -   ලගාවියන සංවර්ධන ලකාමසාරිසව යනරාේ  

 

 

ලතාරතුරු ඉේීම ලගානු කරන ලද දිනය 
 

2017.02.05, 2017.10.03 

ලතාරතුරු නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 
- 

නේ කල නිළධරයා ලවත අභියාචනය ලයාමු කළ දිනය 

  
2017.03.07 

නේ කල නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 
 

2017.03.29 

ලතාරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ලකාමිෂන් සභාව ලවත 

අභියාචනය ලයාමුකළ දිනය 

2017.11.16 

 

අභියාචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 
අභියාචක 2017.02.05 දිනැති ලතාරතුරු ඉේීම මගින් පහත ලතාරතුරු ඉේලා සිටින ලදී. 
ලගාවියන ලසවවා මධයසවථානය බටුවත්ත 24/3/ලගාවි පැමිණිලි 2014.12.03 දින පැමිණිේල හා සේබන්ධව- 

1. එම සිදුීමට අදාලව තාක්ෂණ වාර්තාව ලබාදීමට දන්වා ඇත්ලත් 2015.05.06 වන දින අතර ලේ 

සේබන්ධලයන් ලසායා බැීමට තාක්ෂණ නිලධාරීන් අදාළ කුඹුරට පැමිණිලේ 2017.02.16 දිනය 

ලමලසව ප්රමාද ීමට ලහවතුව කුමක් යන්නත්  

2. ලමම ඇළ මාර්ගය කැපීමට මූලිකව ක්රියාකරන ලද වට්ටාරම පන්සලේ වැවල සමිත ිමියන්ලේ 

ප්රකාශයක් ලබා ගත්තාද යන්නත් (එලසව ලබා ගත්තානේ එම ප්රකාශලේ පිටපත් මා ලවත 

ලබාලදනලමන් ඉේලා සිටිමි). 
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3. අදාළ සිද්ධධියට සේබන්ධ පැමිණිලිකරු හා වට්ටාරම පන්සලේ වැවල සමිත ිමියන් යන 

ලදපාර්ශවයම කැඳවා පරීක්ෂණයක් ලනාකලේ මන්ද යන්නත්  

4. ලමම නීති විලරෝධී ක්රියාව සේබන්ධලයන් ගරු අධිකරණයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කලේද යන්න  

තවද, 24/3/ලගාවි පැමිණිලි සේබන්ධ ලිපි ලගානුලේ සේූර්ණ පිටපතක් 

ලතාරතුරු නිලධාරියා පනත ප්රකාරව නියමිත කාලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අලපාලහාසත් වූ බැවින් 

අභියාචක 2017.03.07 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා ලවත අභියාචනයක් ලයාමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධරයා 2017.03.29 දිනැතිව කෑගේල දිසවික් ලගාවියන සංවර්ධන සහකාර ලකාමසාරිසව ලවත ලිපියක් 

ලයාමු කරමින් අභියාචකලේ ලිපිලේ සඳහන් කාරණය සේබන්ධව පරීක්ෂාකර බලා පනලත් විධිවිධාන 

ප්රකාරව අවශය ලතාරතුරු ලබාදීමට කටයුතු කරන ලලසට උපලදසව දී ඇත. අභියාචකට මින් පසුද 

ප්රතිචාරයක් ලනාලැබුණු බැවින්  2017.11.16 දිනැතිව අභියාචක ලකාමිෂන් සභාව ලවත අභියාචනයක් 

ලයාමු කරන ලදී. 

නිගයෝ ය: 
 

අභියාචක ඉේලා ඇති ලතාරතුරු/ අසා ඇති ප්රශවන පනලත් 5 වගන්තිලේ ප්රකාරව මුක්ත ලතාරතුරු ලනාවන 

බැවින් පිළිතුරු සපයන ලලසට කෑගේල දිසවික් ලගාවියන සංවර්ධන සහකාර ලකාමසාරිසව ලවත නිලයෝග 

කර සිටිමු. අභියාචනය ලමයින් අවසන් කරනු ලැලේ. 

ලකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාසවතු හා අභියාචනා කාර්යපටිපාටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරව ලමම නිලයෝගය ලදපාර්ශවය ලවත සන්නිලේදනය කිරීමට නිලයෝග කර සිටිමු. 

 

***** 
 


