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ටී පී එස් ඒ ගුණතිලක එ. ගගොවිජන සංවර්ධන දිස්ත්රික් ක ක්ර්ල්ලල ගපඳහ 

RTIC Appeal (ගේඛනගත ක්ර්ලඳටිඳ්ටිල) 203/2017 (2018.01.23 දින ඳැවති විධිමත් ගකොමිෂන් 

සභ් රැස්වීගපදී විභ්ග කිරීගමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නිගලෝගල) 

 

2016 අංක 12 දරණ ගතොරතුරු දැනගැනීගප අයිතිව්සිකම පිළිබ ඳනගත් 32(1) වගන්තිල ප්රක්රව 

කරන ලද නිගලෝගල සහ 2017 ගතොරතුරු දැනගැනීගප අයිතිව්සිකම  පිළිබ ගකොමිෂන් සභ් රීතින්හි 

(ග්ස්තු සහ අභිල්චන ක්ර්ලඳටිඳ්ටිල), රීති අංක 28 ලටගත් ඳවතව්ගගන ලනු ලබන ක්ර්ල ඳටිඳ්ටිල. 
 
සභ්ඳති    -  මහින්ද ගේමේපි  

ගකොමිෂන් සභ් ස්ම්ජික - තයෙ න නීඥ එ ්ව . ජී. පුුංචිතශේලා  

ගකොමිෂන් සභ් ස්ම්ජික -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන් 

අධයක් කෂ-ජනර්ේ  - පියතිව ව රණසිුංශ 
 

අභිල්චක   - ටී පී ්ව  ඒ ගුණතික මශ ා 

ගනොතීසිලත් ඳ්ර්ශවල  - තේ ්ව  කව තුරිආරච්චි තයෙ න තගොවියන වුංලර්ධන නිධාරී 
තගොවියන වුංලර්ධන දිව ත්රික් ක කාර්යාය ගේඳශ 
 

ගතොරතුරු ඉේලීම ගගොනු කරන ලද දිනල: 2017.08.25 

ගතොරතුරු නිලධ්රිල් තීරණල ලබ් දුන් දිනල:   2017.08.10 

නපකළ නිලධ්රිල් ගවත අභිල්චනල ගලොමු කළ දිනල: 2017.08.25 

නපකළ නිලධ්රිල් තීරණල ලබ් දුන් දිනල:  2017.09.    (දින රහි ) 

RTIC ගකොමිෂන් සභ්ව ගවත අභිල්චනල ගලොමු කළ දිනල:  2017.10.24 

 

අභිල්චනලට ඳසුබිපවූ කරුණු: 
අභියාචක 2017.08.25 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු ඉල්ා සිටින දී. 

228 ඒ තිත් පිටිතගොඩ ග්රාමතවේලා ලවතේ ඳදිුංචිල සිටි ටී පී තරේමදාව යන අයට අයත්ල තිබු රුරුදු ගශ රුරර 

නමැති රුරරු යාතේ ඇති අ/තබෝගමුල මධෙව ාානතේ කෂිකකාර්මික ඉඩේ තල්නනතේ වශන්ල ඇති රුරර පිිබබ 

ඳශ  වශන් ත ොරතුරු  

1. 2007 ලර්යට අදාල ටී පී තරේමදාව  නමින් තිබු කෂිකකාර්මික ඉඩේ තල්නනතේ  ත ොරතුරු 
අනුක්රමික අුංකය රුරතර් නම රුරරු ඉඩේ රමාණය මායිේ ඉඩේ හිමි තගොවියාතේ නම  
 

2. ඉශ  වශන් රුරර වශා 2007 ලර්තේ සිට 2017 ලර්ය දක් කලා (ලවර 10) අක් කකර බදු තගලා ඇත්තත් 
කවුරුන්ද යන ලග  

ලර්ය රුරරු ඉඩේ රමාණය   අක් කකර බදු තගවූ අයතේ නම මුද  
 

 
පී තරේමදාව යන අයතේ ඉශ  වශන් සිය ක රුරරු සින්නකරල විරුණා ඇති අ ර ්ම රුරරු බා ග  ය තගොවියන 
තවේලා මධෙව ාානට වුංතෝධනය වශා ඔප්පු ඉදිරිඳත් කර ඇතිද යන්නත් ්තවේ කර ඇත්නේ ලර් මාන හිමි 
කරුලන්තේ ත ොරතුරු  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී 

2 
 

3. වුංතෝධනය කර ඇත්නේ  
වුංතෝධනය ක ලර්ය රුරරු රමාණය මායිේ ලර් මාන හිමි කරුලන්තේ නේ  
 

4. ත ොරතුරු ැබී ඇති නමුත් වුංතෝධනය කර නැත්නේ  
 

වුංතෝධනයට ඉල්ා ඇති රුරරු රමාණය ලර් මාන හිමි කරුලන්තේ නේ මායිේ  
 

 
5. වුංතෝධනය කර ඇති ශා වුංතෝධනය කිරීමට ඉල්ා ඇති රමාණය වුංතෝධනය කෂ ඳසු ටී පී තරේමදාව යන 

අයතේ නමින් කෂිකකාර්මික ඉඩේ තල්නනතේ ඉතිරි ලන රුරරු රමාණය තකොඳමණද? 

6. තමම රුරර ලගා කිරීම වශා තඳොතශොන වශනාධාර නිරුත් කර ඇති අලවාන ලර්ය ශා ඒ වශා නිරුත් කර ඇති 

බිේ රමාණය ශා තඳොතශොර රමාණය තකොඳමණද? 

ත ොරතුරු නිධරයා 2017.08.10 දිනැතිල අයි ම අුංක 1 වශ 3 යන්නට පිළිතුරු වඳයා ඇති අ ර අයි ම අුංක 2 

ට අදාෂ ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිතයහි කාර්යාතයහි තනොමැති බල වශන් කර සිටින දී. අයි ම අුංක 4, 5, වශ 6 

වේබන්ධතයන් ත ොරතුරු නිධාරියා කිසිදු රතිචාරයක් ක දක් කලා තනොමැ . අභියාචක තමම පිළිතුරින් වැීමමකට ඳත් 

තනොවූ බැවින් 2017.08.25 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා තල  අභියාචනයක් ක තයොමු කර ඇ . නේකෂ නිධරයා දින 

රහි  ිබපියක් ක මගින් අයි ම 6ටම පිළිතුරු වඳයා ඇ . අභියාචක අයි ම අුංක 1 වශ 4ට අදාෂල වඳයා ඇති පිළිතුරු 

ලිබන් වැීමමකට ඳත් තනොවූ බැවින් තකොමින් වභාල තල  2017.10.24 දිනැතිල අභියාචනයක් ක තයොමු කරන දී.  

අභිල්චනල අවස්ථ්ගේදී උද්ගතවූ කරුණු: 

අභියාචක 2018.01.22 දිනැතිල තකොමින් වභාතේ තනොඥ සි ලට රතිචාර දක් කලමින් ත ොරතුරු නී ොනුරු 

ිබයවිිබ මගින් ඉල්ා සිටියි. ්නමුත් මුල් ත ොරතුරු ඉල්ලීතමහි තමලැනි ඉල්ලීමක් ක සිදු කර නැ . 

තඳොදු අධිකාරිය තකොමින් වභාතේ තනොඥ සි ලට 2018.01.19 දිනැතිල රතිචාර දක් කලමින් ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු 

වේබන්ධතයන්  ලදුරටත් කෂිකකාර්මික ඉඩේ තල්නනතේ උධෂ  වශ ඉඩේ ලට අදාෂ ඔප්පු ල පිටඳත් ද බා දී 

ඇ .  

නිගලෝගල: 

බාදී ඇති ත ොරතුරු රමාණලත් බැවින් අභියාචනය අලවන් කරනු ැත.. 

 

…………………………………………………………………. 

සභ්ඳති               -  මහින්ද ගේමේපි  
 
…………………………………………………………………. 

ගකොමිෂන් සභ් ස්ම්ජික - තයෙ න නීඥ එ ්ව . ජී. පුුංචිතශේලා  
 
…………………………………………………………………. 

ගකොමිෂන් සභ් ස්ම්ජික -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන් (Dr. Selvy Thiruchandran) 
***** 
 


