
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී 
 

කේ.ඒ.එව්.දමයන්ති එ. නිකයෝජ්ය ඩම්  කම මවරිසව් මර්යයරය  ්රිකුණාමරමය වශ රකීය ය කමම්  

මර්යයරය  ඳදවිශ්රීපුර  

RTIC Appeal (කඳෞීගලිම විභරග කිරීම) 85/2018 (2018.06.12 දින ඳැලති කම මින් වභර රැව්වීක් දී 

විභරග කිරීකමන් අනතුරුල අනුමත මරන ද නිකයෝගය)  
 
2016 අංම 12 දරම කත රතුරු දැනගැනීක්  අයිතිලරසිමම පිළිබ ඳනකේ 32(1) ලගන්තිය මරරල 

මරන ද නිකයෝගය වශ 2017 කත රතුරු දැනගැනීක්  අයිතිලරසිමම  පිළිබ කම මින් වභර රීතින්හි 

(ගරව්තු වශ අභියරචන මර්යයඳටිඳරටිය), රීති අංම 28 යටකේ ඳලතලරකගන යනු බන මර්යය ඳටිඳරටිය. 
 
වභරඳති     -  මහින්ද ගේමේපිල මහ ා 
කම මින් වභර වරමරජිම - තයෙෂ න නීඥ ක ෂාෂා ප පින්තට  යරවධන න තමතනයර 
කම මින් වභර වරමරජිම - තයෙෂ න නීඥ ක ්ස ජ . ජ පුචිහේතහාවා මහ ා 
කම මින් වභර වරමරජිම - ආචාධනර තසල්ය තිරුචන්ද්ර මිර 
කම මින් වභර වරමරජිම - යනිසුරු තර හිනී වල්ගම 
අධයේ-ජ්නරරම  - පිරතිස සරණසිචිහමහ ා 
 
අභියරචම   - තේජඒජ්ස ජදමරන්ති  
කන තීසිේඳර්යලය  -   

කඳනීසිටීම 

අභිරාචක   - තේජඒජ්ස ජදමරන්ති මිර  

ත ොදු අධිකාරිර   -  පීජපීජසුදත් යතේසිරි මරා  

 

කත රතුරු ඩමලීම කග නු මරන ද දිනය: 2017.10.27 

කත රතුරු නිධරිසයර තීරමය බර දුන් දිනය:   2017.11.01 (ලැබුණු බව දැන්වීම) 

2017.11.09 
 

න් මෂ නිධරිසයර කලත අභියරචනය කය මු මෂ දිනය: 2017.12.13 

න් මෂ නිධරිසයර තීරමය බර දුන් දිනය:  පිළිතුරේ නැ   

RTIC කම මින් වභරල කලත අභියරචනය කය මු මෂ දිනය:  2017.12.15 
 

 
  
අභියරචනයට ඳසුබි් වූ මරුණු: 

අභිරාචක 2017.10.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉල් පම මගින්  හ  ත ොරතුරු යමසා ඇ ජ 
 දය ශ්රී පුර 39 ඉ ඉෙතමහි  ැවරුේ හා ඉවත් ෂාම්ේ පිළිබඳව 3ඉඉ - 037 ඔේත  බධන දේවා 
යස  ර ඉල්ලුේ  

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී 
 

ත ොරතුරු නිල ාරිරා 2017.11.09 දින ලිපිරේ මගින් ත ොරතුරු ඉල් පම සේබන් ව කටයුතු ෂාම්මට 
කාධනරාලරට  ැමිතණන තමන් අභිරාචක තව  දන්වා ඇ ජ ්නමුත් ලැබුණු පිළිතුර සේබ තරන් 

සැහීමකට  ත් ප්රතිචාරරේ තනොලැබුණු තහාතුතවන් අභිරාචක 2017.12.13 දිනැතිව නේකළ නිල ාරිරා 
තව  අභිරාචනරේ තරොමු කර ඇ ජ ්නමුත්, නේකළ නිල ාරිරා  ම අභිරාචනර භාර ගැනීමට 

ප්රතිතෂා  කළ තහාතුතවන්  අභිරාචක 2017.12.15 දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභිරාචනර තරොමුකර 
ඇ ජ 

 

අභියරචනය විභරග කිරීක්  අලව්ථරකේදී උීගතවූ මරරමර: 
 
ත ොදු අධිකාරිර තකොමිෂන් සභාවට 2018.05.15 දිනැති ලිපිර මගින් තකොමිෂන් සභාවට දන්වා ඇත්තත් 
අභිරාචක යසින් කාධනරාල තගොනුතේ ඇති තල්ඛන ප්රතිතෂා  ෂාම්ම තහාතුතවන්  මණේ යමසා ඇති 
ත ොරතුරු ඇරට ලබා ගැනීමට තනොහැෂා වූ බවයිජ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිතේ ත ොදු අධිකාරිර නිතර යනර 
කරමින්  ැමිණි සිටි නිල ාම්වරරා ඒ හා සමානව ප්රකා  කර සිටිතේ ත ොරතුරැ නිකුත් ෂාම්මට ත ොදු 
අධිකාරිරට කාධනරාල තගොනුතේ ඇති බල ත්ර නිකුත් ෂාම්මට යතර   ාවරේ තනොමැති බවයිජ 
 
අභිරාචක ප්රකා  කරන ල්දත්ද ත ොදු අධිකාරිර යසින් තවනස  කළ සහ තනොම  රවන ත ොරතුරු ලබා 
දීමට ප්රරත්නරක තරතදන බවයිජ  
 
ඒඅනුව තකොමිෂන් සභාතේ  ම්ේෂාවට අදාළ තගොනුව රැතගන ඒමට සිර ්කග ාවර ත ොදු අධිකාරිර 
ප්රකා  කතළාරජ  

 
 
නිකයෝගය  

 
ත ොදු අධිකාරිරට අභිරාචක යසින් 2017.10.27 දිනැති ත ොරතුරු ඉල් පම මගින් යමසා ඇති ත ොරතුරට 
අදාළ ලිපිතල්ඛන ්නේ අචික 1839 දරණ යන ද තගොෙ මෙ ඉෙේහි බල ත්ර තගොනුව තකොමිෂන් සභාතේ 
 ම්ේෂාවට රැතගන ්න තමන් තකොමිෂන් සභාව ත ොදු අධිකාරිරට නිතර ග කරනු ලැතේජ 

 
 
අභිරාචනර තමයින් කල්  බනු ලැතේජ 
 
ඊළ  යභාග වාරර:  039ජ07ජ 3  
 
**** 
 


