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කේ ජී පී චන්ද්රාවතී එ ක ාවිජන සංවර්ධන කෙපාර්තකේන්ද්ුව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන් විභාග කිරීම)/795/2018 (2019.02.26 දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන් සභා 

රැසවීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුව අනුමත කරන ලද නියයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් 32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද 

නියයෝගය සහ 2017 යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා අභියාචන 

කාර්යය පටිපාටිය), රීති අංක 28 යටයත් පවත්වායගන යනු ලබන කාර්යය පටිපාටිය.  

 

සභාපති:                           මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: යයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂාලි පින්යටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: යයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචියහවවා  

කකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: විනිසුරු යරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -    යේ ජී පී චන්රාවතී  

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ නිලධාරී, යගාවියන සංවර්ධන යදපාර්තයේන්තුව 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - යේ ජී පී චන්රාවතී 

යපාදු අධිකාරිය  - එසව ඒ එේ ශොමලී, යගාවියන සංවර්ධන නිලධාරී  

    එන් පී එන් ආරච්චචි, පරිපාලන නිලධාරී  

    එන් එච්ච එේ යසෝමසිරි  

     

යතාරතුරු ඉල්ලීම යගානු කරන ලද දිනය 

 

2018.04.10 සහ 2018.07.02  

යතාරතුරු නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

2018.08.15  

නේ කල නිළධරයා යවත අභියාචනය යයාමු කළ දිනය 

  

2018.10.09   

නේ කල නිළධරයා තීරණය ලබා දුන් දිනය 

 

2018.10.19  

යතාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභාව යවත 

අභියාචනය යයාමුකළ දිනය 

2018.10.30  

 

අභියාචනයට පසුබිේූ කරුණු: 
 
අභියාචක 2018.04.10 සහ 2018.07.02 දිනැති යතාරතුරු ඉල්ලීේ මගින් පහත යතාරතුර ඉල්ලා සිටින ලදී. 
 
 “අංක 357 ඉඩේ බදු යගීේ වාර්තා”  
 
යතාරතුරු නිලධාරියා 2018.08.15 දිනැතිව පහත පිළිතුරැ ලබා යදන ලදී.  

“2008 වර්ෂයේ සිට 2014 වර්ෂය දේවා අේකර බදු යගවූ අංක 903510 දරණ 2014.11.18 දිනැති 

කුවිතාන්සි ලබා දී ඇත.  
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1990 වර්ෂයේ සිට 2008 වර්ෂය දේවා වුන් කුවිතාන්සි යේ යේ යහවතුන් මත ලබා ගැනීමට අපහසු ී ඇති 

නිසා එම යතාරතුරු ලබා ගැනීමට වලහන්ූව යගාවියන සංවර්ධන නිළධාරි යවත නැවත ලිපි යයාමු කර 

ඇත.” 

යමම ප්රතිචාරයයන් අතෘප්තතියට පත් අභියාචක 2018.10.09  දිනැතිව නේකළ නිලධරයා යවත අභියාචනයේ යයාමු 

කරන ලදී. නේකළ නිලධරයා 2018.10.19 දිනැතිව යතාරතුරු නිලධාරීයේ තීරණය සවීර කරන ලදී. යමම 

තීරණයයන්ද අභියාචක සැහීමකට පත් යනාවූ යහයින් 2018.10.30 දිනැතිව අභියාචක යකාමිෂන් සභාව යවත 

අභියාචනයේ යයාමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උද් තූ කාරණා: 

අභියාචක හට ඉඩේ බඩු යගීේ වාර්තා වල යල්ඛන පරීේෂා කර බලා අවැසි වාර්තා වල පිටපත් ලබා දීමට යපාදු 
අධිකාරිය එකඟ වන ලදී.  

 

නිකයෝ ය: 
අභියාචක ඉල්ලා සිටි බඩු යගීේ වාර්තා වල පිටපත් ලබා දීමට යපාදු අධිකාරියට යමයින් නියයෝග කරනු ලැයේ.  
 

අභියාචනය යමයසව අවසන් කරනු ලැයේ. 

 
යකාමිෂන් සභා රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගාසවතු හා අභියාචනා කාර්යපටිපාටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකාරව යමම නියයෝගය යදපාර්ශවය යවත සන්නියේදනය කරනු ලැයේ. 

***** 

 


