
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

සුනිල් ජයන්ත අමරසිංහ එ. අත්තනගල්ල ප්රාදේශීය සභාව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 369/2018 (2018.10.10) දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැස්වීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය 

ප්රකොරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ 

තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොස්වතු හො අභියොචන කොර්ය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් 

පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

. 

සභාපති:                                    මින්ද ගේමේපිල 

දකාමිෂන් සභා සමාජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්ව. ජී. පුංචිතේවො  

දකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -     සුනිල් යයන්  අමරසිංහ 

දනාතිස ලත් පාර්ශවය-    අත් නගල්ල ප්රොතද්ශීය සභොව 

 

දපනීසටීම   

අභියොචක  - සුනිල් යයන්  අමරසිංහ 

තපොදු අධිකොරිය-  ඩී.ඒ.රණසිංහ - තල්කේ  

අපැහැදිලි අත් අකුරු  

එස්ව.එේ. කළතේපතිරණ -සංවර්ධන නිලධොරී  

  

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2017.10.13 

ත ොරතුරු නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

නේ කල නිලධොරියො තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2017.11.10 

නේ කල නිලධොරියො තීරණය ලබො දුන් දිනය ප්රතිචොරයක් තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  

තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනය තයොමු කළ 

දිනය 

2017.12.11 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියොචක විසින් 2017.10.13 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින 

ලදි. 

 

1. තේයන්තගොඩ හුබුටියොව මොර්ගය සඳහො ප්රො.ස.පනතත් 24(5) යටතත් දැන්ීම, සැලැස්වම, 

සැලැස්වතේ විස්ව ර තල්ඛනතේ පිටප ක්  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

2. පුද්ගලික ඉඩමකට අයිති පොරක් දිගු කොීනව පොවිච්චචි කිරීතමන් පසු ප්රොතද්ශීය සභොවට 

අයිතිීමට ඇති නනතික ප්රතිපොදන දැක්තවන තල්ඛන පිටප ක්  

3. විකල්ප මොර්ගයක් ගැනීමට ඇති අවස්වථොව පැහැර හැර පුද්ගලික ඉඩමකට රයතේ මුදල් 

වැය කිරීමට තිතබන නනතික අයිතිය දැක්තවන තල්ඛන පිටපත් 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් 

වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2017.11.10 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට 

අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2017.12.11 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාදේදී උේගතවූ කාරණා: 

ත ොරතුරු නිලධොරියො සහ නේ කළ නිලධොරියො නිසි ප්රතිචොර දක්වො නැ .  

2018.10.10 දින තකොමිසතේ විභොගයට ගැනිණ. එිදී එළිදරේ වූ කරුණු අනුව අභියොචකට 

2017.08.28 දින පිළිතුරු යවො ඇ . එතහත් එම පිළිතුර අසේපුර්ණ බව අභියොචක පවසයි. ඒ 

අනුව සේපුර්ණ පිළිතුරක් යැීමට තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කරන ලදී. එය සති තදකක් 

ඇතුළ  කළ යුතුය. ඒ බව දැනුේ දුන් පසු තගොනුතේ කටයුතු අවසන් කරනු ඇ . 

නිදයෝගය: 

 

අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්වතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 

2004/66, 2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

............................................................. 

මින්ද ගේමේපිල - සභොපති  

 

.............................................................. 

එස්ව. ජී. පුංචිතේවො- තකොමිෂන් සභො සොමොජික 

 

............................................................. 

තරෝිනී වල්ගම - තකොමිෂන් සභො සොමොජිකො 

 

 

 

 

 

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිලිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

 

 

 

 

 

 


