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එස් ඒ එස් එස් පෙපේරා එ ප්රාපේශීය පේකම් කාේයාලය - ොදුක්ක 

RTIC Appeal (පුේගලික වශපයන් විභාග කිරීම)/798/2018 (2019.02.26 දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් සභො 

රැසවීකේදී විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව  රන ලද 

නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො අභියොචන 

 ොර්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාෙති:                           මින්ද ගේමේපිල  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

පකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -    එසව ඒ එසව එසව කපකර්රො 

ප ාතිසි ලත් ොේශවය             -    ප්රොකේශීය කල් ේ, ප්රොකේශීය කල් ේ  ොර්යොලය - පොදුක්  

 

පෙනීසිටීම   

අභියොච    - එසව ඒ එසව එසව කපකර්රො 

කපොදු අධි ොරිය  - බී ඒ ඩී සී චින්ත , සහ ොර ප්රොකේශීය කල් ේ  

 

කතොරතුරු ඉල්ීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 

2018.02.05  

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.02.20  

නේ  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  

2018.02.20  

නේ  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් කනොමැත  

කතොරතුරු දැනගැනීකේ අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව කවත 

අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.05.28  

 

අභියාච යට ෙසුබිම්ූ කරුණු: 
 
අභියොච  2018.02.05 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහත කතොරතුර ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 

“කේරගල ප්රයො යොල සංවිධොනකයන් ලබො කදනු ලබන පොනීය යලය 22.02.2017 සිට අත් ිටුීම නිසො එය 

නැවත ලබො කදන කලස  ළ ඉල්ීමට අනුව 2017.02.15 කවනි දින පැවති සො ච්චොකේදී ගන්නො ලද තීන්දු 

තීරණ සේබන්ධ කතොරතුරු”  
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කතොරතුරු නිලධොරියො 2018.02.20 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිකේ ඉල්ලො සිටි කතොරතුරු වල ට සේබන්ධව 

ඉහත සඳහන් දිනකේදී කපොදු අධි ොරිකේ සො ච්ඡොවක් පැවතිකේ කනොමැති බවයි. කමම ප්රතිචොරකයන් අතෘප්තතියට 

පත් අභියොච  2018.02.20 දිනැතිව නේ ළ නිලධරයො කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. නේ ළ නිලධොරයො 

පනත ප්ර ොරව නියමිත  ොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් අභියොච  2018.05.28  දිනැතිව 

ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී.    

අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාපේදී උේගතූ කාරණා: 

කපොදු අධි ොරිය  රුණු දක්වමින් පවසො සිටිකේ ඉල්ලො සිටි කතොරතුරු වල ට සේබන්ධව ඉහත සඳහන් දිනකේදී 
කපොදු අධි ොරිකේ සො ච්ඡොවක් පැවතිකේ කනොමැති බවයි. එයට ප්රතිචොර දැක්වූ අභියොච , එම දිනකේම කනොවූවද ඒ 
ආසන්න දිනය දී කමකසව සො ච්ඡොවක් පැවති බව ප්ර ොශ  ර සිටිකේය.  
 
කමකසව කේරගල ප්රයො යොල සංවිධොනකයන් ලබො කදනු ලබන පොනීය යලය 22.02.2017 සිට අත් ිටුීම නිසො එය 
නැවත ලබො කදන කලස  ළ ඉල්ීමට අනුව 2017.03.15 කවනි දින සො ච්ඡොවක් පැවති බවට කපොදු අධි ොරිය 
පවසො සිටිකේය.  
 

නිපයෝගය: 
 
කේරගල ප්රයො යොල සංවිධොනකයන් ලබො කදනු ලබන පොනීය යලය 22.02.2017 සිට අත් ිටුීම නිසො එය නැවත 
ලබො කදන කලස  ළ ඉල්ීමට අනුව 2017.03.15 කවනි දින කපොදු අධි ොරිකේ පැවති සො ච්ඡොකේ තීරණය, 
ක ොමිෂන් සභොවට ආවරණ ලිපියක් සිතව අභියොච ට ලබො කදන කමන් කපොදු අධි ොරියට නිකයෝග  රනු ලැකේ.  
 
අභියොචනය අවසන්  රනු ලැකේ.  
 

ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අං  2004/66, 2017.02.03)  

ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ශවය කවත සන්නිකේදනය  රනු ලැකේ. 

 

***** 


