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කේ ඩී සී පී සිරිවර්ධන එ ස්වකේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම) 153/2018 (2018.07.05 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසවීතේදී 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 (ගොසවතු හො 

අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධේෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභියාචක  -     තේ ඩී සී පී සිරිවර්ධන 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය -     නේකළ නිලධොරි, සවවතද්ශ කටයුතු අමො ෙොංශය 

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - තේ ඩී සී පී සිරිවර්ධන 

තපොදු අධිකොරිය  - ඩී ආර් එසව එේ බී කරුණොතිලක, තයෙෂවඨ සහකොර තල්කේ 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2017.10.19 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2017.10.25(ත ොරතුරු 

ඉල්ීම ලැබුණු බව දැන්ීම) 

2017.11.13 (ත ොරතුරු 

ලබො දීතේ කොලය දීර්ඝ 

කිරීම) 

2017.12.05 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2017.12.11 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.01.11 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.01.16 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
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අභියොචක 2017.10.19 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

“සවවතද්ශ කටයුතු අමො ෙොංශතේ තයෙෂවඨ සහකොර තල්කේ / සහකොර තල්කේ (ප්රොතද්ශීය 
පොලන) කළු ර  දිසවිේ තල්කේතුමොතගන් ඉල්ලො ඇති නිරීේෂණ සි  වොර් ොව 

(2014.01.21 සහ 2014.02.28 ලිපි වලට අදොලව) HAF - 2/4/9/1/10/154/2013.” 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2017.10.25 දිනැති ලිපිතයන් ත ොරතුරු ඉල්ීම ලැබුණු බවට අභියොචකට දැන්ූ 

අ ර 2017.11.13 දිනැති ලිපිතයන් ත ොරතුරු ලබො දීම සඳහො කල් ඉල්ීමේ සිදු කරන ලදී. ත ොරතුරු 

නිලධොරියො 2017.12.05 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ ඉල්ීේ කර ඇති ත ොරතුරු තහළිදරව් 

කිරීම යේ තපොදු කටයුත් ේ තහෝ සේබන්ධ ොවයේ සඳහො කිසිදු සේබන්ධයේ තනොමැති තහයින් ත ොරතුරු 

ලබො දීම ත ොරතුරු පනතත් 5 වන උපවගන්තිේ විධිවිධොන අනුව ප්රතිේතෂවප කරන බවයි. තමම 

ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2017.12.11 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ 

තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.01.11 දිනැතිව ප්රතිචොර දේවමින් පවසො සිටිතේ ත ොරතුරු 

ඉල්ීම ප්රතිේතෂවප කරන ලද බවය. තමම තීරණතයන්ද අභියොචක සැහීමකට පත් තනොූ තහයින් 

2018.01.16 දිනැතිව අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේදී උේගත්ූ කාරණා: 

අභියොචක සහ තපොදු අධිකොරිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පිළිතුරු අධෙනය කිරීතමන් පසුව අභියොචකට ඔහු 

ඉල්ීේ කරන ලද ත ොරතුරු ලබො දිය හැකි බවට තකොමිෂන් සභොව පැහැදිලි කරන ලදී. 

නිකයෝගය: 

අභියොචක විසින් ඉල්ීේ කරන ලද ත ොරතුරු ලබො තදන තලසට තපොදු අධිකොරියට තමයින් නිතයෝග කරනු 

ලැතේ. 

අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතේ. 

****** 

 


