
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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පී.එස්.කිතුල්ගගොඩ එ. ගහොරණ ප්රාගීය ස සවා   

RTIC Appeal (ගල්ඛනගත කාර්සඳටිඳාටිස) 125/2017 (2017.12.05 දින ඳැ ති ගකොමිෂන් සවා 

රැස්වීගේදී විවාග කිරීගෙන් අනතුරු  අනුෙත කරන ලද නිගසෝගස)  

2016 අංක 12 දරණ ගතොරතුරු දැනගැනීගේ අයිති ාසිකෙ පිළිබ ඳනගේ 32(1)  ගන්තිස ප්රකාර  

කරන ලද නිගසෝගස සහ 2017 ගතොරතුරු දැනගැනීගේ අයිති ාසිකෙ  පිළිබ ගකොමිෂන් සවා රීතින්හි 

(ගාස්තු සහ අභිසාචන කාර්සඳටිඳාටිස), රීති අංක 28 සටගේ ඳ ත ාගගන සනු ලබන කාර්ස ඳටිඳාටිස. 

 

සවාඳති     -  මහින්ද ගේමේපි 

ගකොමිෂන් සවා සාොජික - තයෙ න නීඥ එ ්ව . ජී. පුුංචිතශේලා 

ගකොමිෂන් සවා සාොජික -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර 

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්  - පියතිව ව රණසිුංශ  
 

අභිසාචක   - පී.්ව .කිතුල්තගොඩ 

ගනොතීසිලේඳාර්ශ ස  - තල්කේ, තශොරණ ප්රාතීය ය වභාල 

 

ගතොරතුරු ඉල්ලීෙ ගගොනු කරන ලද දිනස: 2017.04.20 

ගතොරතුරු නිලධාරිසා තීරණස ලබා දුන් දිනස:   ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

 

නේකළ නිලධාරිසා ග ත අභිසාචනස ගසොමු කළ දිනස: 2017.05.19 

නේකළ නිලධාරිසා තීරණස ලබා දුන් දිනස:  ප්රතිචාරය්  තනොමැ . 

RTIC ගකොමිෂන් සවා  ග ත අභිසාචනස ගසොමු කළ දිනස:  2017.06.21 

 

  

අභිසාචනසට ඳසුබිේවූ කරුණු: 

අභියාචක 2017.04.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු විමවා ඇ . 

1. 2016.08.31 දිනැතිල ලියාඳදිුංචි අුංක 3624 මගින් අභියාචක විසින් තඳොදු අධිකාරිය තල  

යලන ද ලිපියට තේද් ලා පිළිතුරු බා දී තනොමැ   

 ්ම ලිපියට තේ ද් ලා පිළිතුරු ැබීමට ප්රමාදීමමට තශේතුල? 

 ්ම ලිපිය තමත ්  කල් තිබූ නිධාරියාතේ නම වශ  නතුර? 

 ්ම නිධාරියා දැනට තඳොදු අධිකාරිතේ තවේලතේ නියුතුල සිටීද යන ලග  

2. 2016.11.04 දිනැතිල ලියාඳදිුංචි අුංක 8239 මගින් අභියාචක විසින් තඳොදු අධිකාරිය තල  

යලන ද ඉශ  වශන් ලිපියට අනුල සිහිකැීමතේ ලිපියට තේද් ලා පිළිතුරු බා දී 

තනොමැ   

 ්ම ලිපියට තේ ද් ලා පිළිතුරු ැබීමට ප්රමාදීමමට තශේතුල? 

 ්ම ලිපිය තමත ්  කල් තිබූ නිධාරියාතේ නම වශ  නතුර? 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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 ්ම නිධාරියා දැනට තඳොදු අධිකාරිතේ තවේලතේ නියුතුල සිටීද යන ලග  

3. 2016.11.30 දිනැතිල ඳෂාත් ඳාන තකොමවාරිව තේ අුංක LGD/06/05/පී-24/2016 

අභියාචකටද පිටඳ ්  වහි ල තඳොදු අධිකාරිය තල  යලන ද ලිපියටද තේද් ලා පිළිතුරු 

බා දී තනොමැ   

 ්ම ලිපියට තේ ද් ලා පිළිතුරු ැබීමට ප්රමාදීමමට තශේතුල? 

 ්ම ලිපිය තමත ්  කල් තිබූ නිධාරියාතේ නම වශ  නතුර? 

 ්ම නිධාරියා දැනට තඳොදු අධිකාරිතේ තවේලතේ නියුතුල සිටීද යන ලග  

4. 2016.12.06 දිනැතිල ලියාඳදිුංචි අුංක 1846 මගින් අභියාචක විසින් තඳොදු අධිකාරිය තල  

යලන ද අනු අුංක 01 වශ 02 ලිපියට අනුල තදලන සිහිකැීමතේ ලිපියටද තේද් ලා පිළිතුරු 

බා දී තනොමැ   

 ්ම ලිපියට තේ ද් ලා පිළිතුරු ැබීමට ප්රමාදීමමට තශේතුල? 

 ්ම ලිපිය තමත ්  කල් තිබූ නිධාරියාතේ නම වශ  නතුර? 

 ්ම නිධාරියා දැනට තඳොදු අධිකාරිතේ තවේලතේ නියුතුල සිටීද යන ලග  

5. තදලන සිහිකැීමතේ ලිපියට අදාෂල 2016.12.21 දිනැතිල බව නාහිර ඳෂාත් තකොමවාරිව තේ 

අුංක LGD/06/05/පී-24/2016 අභියාචකටද පිටඳ ්  වහි ල තඳොදු අධිකාරිය තල  යලන ද 

ලිපියටද තේද් ලා පිළිතුරු බා දී තනොමැ  

 ්ම ලිපියට තේ ද් ලා පිළිතුරු ැබීමට ප්රමාදීමමට තශේතුල? 

 ්ම ලිපිය තමත ්  කල් තිබූ නිධාරියාතේ නම වශ  නතුර? 

 ්ම නිධාරියා දැනට තඳොදු අධිකාරිතේ තවේලතේ නියුතුල සිටීද යන ලග  

6. 2017.02.27 දිනැතිල ලියාඳදිුංචි අුංක 8480 මගින් අභියාචක විසින් තඳොදු අධිකාරිය තල  

යලන ද අනු අුංක 01, 02 වශ 04 ලිපි අනුල අලවාන සිහිකැීමතේ ලිපියටද තේද් ලා 

පිළිතුරු බා දී තනොමැ   

 ්ම ලිපියට තේ ද් ලා පිළිතුරු ැබීමට ප්රමාදීමමට තශේතුල? 

 ්ම ලිපිය තමත ්  කල් තිබූ නිධාරියාතේ නම වශ  නතුර? 

 ්ම නිධාරියා දැනට තඳොදු අධිකාරිතේ තවේලතේ නියුතුල සිටීද යන ලග  

 

ත ොරතුරු නිධාරියාතගන් ප්රතිචාරය්  තනොැබීම තශේතුතලන් අභියාචක 2017.05.19 දිනැතිල නේකෂ 

නිධාරියා තල  අභියාචනය්  තයොමුකර ඇ . නේකෂ නිධාරියාතගන්ද ප්රතිචාරය්  තනොැබීම 

තශේතුතලන් අභියාචක 2017.06.21 දිනැතිල තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොමුකර ඇ .  

 

අභිසාචනස විවාග කිරීගේ අ ස්ථාගේදී උීගතවූ කාරණා: 

තකොමින් වභාතේ තනොඥ සි ලට තඳොදු අධිකාරිය තශෝ අභියාචක ප්රතිචාර ද් ලා තනොමැ . 

 

නිගසෝගස  

අදාෂ අභියාචනය පිළිබල කරුණු වෂකා බැලීමට ප්රමාණලත් ත ොරතුරු තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ 

තනොමැති තශයින්, ලිඛි  තීනා තගොනු කර දැ් ීමමට අලව ථාල බා දීම වශා 2018.01.10 දිනට කල් 

 බනු ැතේ.  

 

**** 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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RTIC Appeal (ගල්ඛනගත කාර්සඳටිඳාටිස) 125/2017 (2018.01.10 දින ඳැ ති ගකොමිෂන් සවා 

රැස්වීගේදී විවාග කිරීගෙන් අනතුරු  අනුෙත කරන ලද නිගසෝගස)  

2016 අංක 12 දරණ ගතොරතුරු දැනගැනීගේ අයිති ාසිකෙ පිළිබ ඳනගේ 32(1)  ගන්තිස ප්රකාර  

කරන ලද නිගසෝගස සහ 2017 ගතොරතුරු දැනගැනීගේ අයිති ාසිකෙ  පිළිබ ගකොමිෂන් සවා රීතින්හි 

(ගාස්තු සහ අභිසාචන කාර්සඳටිඳාටිස), රීති අංක 28 සටගේ ඳ ත ාගගන සනු ලබන කාර්ස ඳටිඳාටිස. 

 

සවාඳති     -  මහින්ද ගේමේපි 

ගකොමිෂන් සවා සාොජික - තයෙ න නීඥ එ ්ව . ජී. පුුංචිතශේලා 

ගකොමිෂන් සවා සාොජික -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර 

 

අධයක්ෂ-ජනරාල්  - පියතිව ව රණසිුංශ  
 

අභිසාචක   - පී.්ව .කිතුල්තගොඩ 

ගනොතීසිලේඳාර්ශ ස  - තල්කේ, තශොරණ ප්රාතීය ය වභාල 

 

 

අභිසාචනස විවාග කිරීගේ අ ස්ථාගේදී උීගතවූ කාරණා: 

තමම තකොමින් වභාතේ තනොඥ සිලට ප්රතිචාර ද් ලමින් තඳොදු අධිකාරිය විසින් 2017.12.05 දිනැතිල 

තයොමු කරන ද ලිඛි  තීනා තකොමින් වභාලට 2017.12.07 ලැනි දින ැබී ඇ .  

අභියාචකටද පිටඳත් වහි ල තකොමින් වභාලට තයොමු කරන ද ්ම ලිඛි  තීනාලට අනුල, තඳොදු 

අධිකාරිය විසින් අභියාචකට ඔහුතේ 2017.04.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීතමහි ශරයානුකූල ඳාදක ලන 

“ඳැති බැේම තනොතයදීම ම  සිදුීම ඇති ශානිය”  යන සිීධියට අදාෂල තඳොදු අධිකාරිය ග  ක්රියාමාර්ග 

වේබන්ධතයන් විව  රාත්මකල පිළිතුර්  බා දී ඇති බල තකොමින් වභාල නිරී් ණය කතෂේය.  

 

නිගසෝගස  

2016 අුංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3 (1) ලගන්තියට අනුල තඳොදු 

අධිකාරියක වන් කතේ, භාරතේ තශෝ ඳානතේ ඇති ත ොරතුරු ලට ප්රතේ ීමතේ අයිතිලාසිකම වෑම 

පුරලැසියකුටම ඇ . ඒ අනුල වන් කතේ, භාරතේ තශෝ ඳානතේ නැති ත ොරතුරු අලුත න් වකව  කර 

පුරලැසිතයකුශට බා දීමට ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් විධිවිධාන යටතත් තඳොදු 

අධිකාරීන්ශට ලෙලව ථාපි  ලගීමම්  තනොමැ . 

ඒඅනුල, විමවා ඇති ත ොරතුරු ලට වෑහීමකට ඳත් විය ශැකි ප්රතිචාරය්  තඳොදු අධිකාරිය විසින්  

2017.12.05 දිනැති ලිපිය මගින් අභියාචක තල  වඳයා ඇති බල තකොමින් වභාල ඥ රණය කර සිටී.  

 

්මනිවාතලන් නේකෂ නිධාරීතේ ඥ රණය ව ථීර කරමින් අභියාචනය තමයින් අලවන් කරනු ැතේ. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ 27(3) ලගන්තිතේ තකොමින් වභා රීඥ න්ට (ගාව තු වශ 

අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), අනුල තමම නිතයෝගය අභියාචනතේ ඳාර්ලකරුලන් ශට බාදීමට 

කටයුතු කරනු ඇ . 

**** 


