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සුරේන් ඩී ඊ රෙරේරා එ. කම්කරු මහරේකම් කාේයාලය 

RTIC Appeal (රේඛනගත කාේයෙටිොටිය) 52/2018 (2018.03.21 දින ෙැවති 

රකාමිෂන් සභා රැස්වීරම්දී විභාග කිරීරමන් අනතුරුව 2018.03.21 දින 

ෙැවති විධිමත් රකාමිෂන් සභා රැස්වීරම්දී අනුමත කරන ලද නිරයෝගය) 

2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැනගැනීරම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ෙනරත් 

32(1) වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිරයෝගය සහ 2017 රතාරතුරු 

දැනගැනීරම් අයිතිවාසිකම  පිළිබඳ රකාමිෂන් සභා රීතින්ි (ගාස්වතු සහ 

අභියාචන කාේයෙටිොටිය), රීති අංක 28 යටරත් ෙවතවාරගන යනු ලබන 

කාේය ෙටිොටිය. 

 

සභාෙති    -  මහින්ද ගේමේපිල  

රකාමිෂන් සභා සාමාජික - තයෙෂ්ඨ නීතීඥ එස්. ජී. පුංචිතේවො  

රකාමිෂන් සභා සාමාජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන් 

අධ යක්ෂ-ජනරාේ  - පියතිස්ස රණසිුංහ 
 

අභියාචක   - සුතර්න් ඩී ඊ තෙතර්රො මහ ො 

රනාතීසිලත් ොේශවය  - කේකරු තකොමසොරිස් යනරොල්ව කේකරු 

මහතල්වකේ කොර්යොලය  
 

රතාරතුරු ඉේීම රගානු කරන ලද දිනය: 2017.09.07 

රතාරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:   ප්රතිචොරය්  තනොමැ  

නම්කළ නිලධාරියා රවත අභියාචනය රයාමු 

කළ දිනය: 

2017.10.07 

නම්කළ නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය:  ප්රතිචොරය්  තනොමැ  

RTIC රකාමිෂන් සභාව රවත අභියාචනය රයාමු 

කළ දිනය:  

2017.11.15 

 

අභියාචනයට ෙසුබිම්ූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2017.09.07 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලධොරියො තව  ෙහ  ත ොරතුරු ඉල්වීම 

ඉදිරිෙත් කරන ලදී. 
 

1. කේකරු තදෙොර් තේන්තුව ිසින් වී. කන්නයියො මහ ො තව  පිටෙත් ඒවො 

ඇති 2016.06.06 දින දරන තේ සමග අමුණො ඇති ඔබ තව  එවන ලද ලිපිය 

සේබන්ධතයන් තගන ඇති පියවර තමොනවොද? 

2. තමම ෙැමිණිල්වල සේබන්ධතයන් නැව ත් ිභොගය්  ෙැවැත්වීම සඳහො දැනට 

තගන ඇති පියවර තමොනවොද? 
  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිටදී 
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ත ොරතුරු නිලධොරියො පිළිතුරු ලබො දීමට අතෙොතහොසත් වූ බැින් අභියොචක නේකළ 

නිලධරයො තව  2017.10.07 දිනැතිව අභියොචනය්  තයොමු කරන ලදී. එයටද පිළිතුර්  

තනොලැබුණු බැින් 2017.11.15 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනය්  තයොමු 

කරන ලදී. 
 

අභියාචනය විභාග කිරීරම් අවස්වථාරේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තකොමිෂන් සභොතේ තනොතීසිවලට ප්රතිචොර ද් වමින් 2018.03.17 දිනැති ෙො03 /01/03 

තෙොදු අුංක දරණ ලිපිය මගින්, අභියොචකට පිටෙ ්  සහි ව, තෙොදු අධිකොරිය, 

ත ොරතුරු ඉල්වීමට සැහීමකට ෙත්ිය හැකි  පිළිතුර්  සෙයො ඇති බව තෙනී යයි. 

 

නිරයෝගය:  

තෙොදු අධිකොරිය ිසින් ලබොදී ඇති ත ොරතුරු ප්රමොණවත් බැින් අභියොචනය අවසන් 

කරනු ලැතේ. 
 
 
 
 
 


