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ජේ.එම්.බණ්ඩාරනායක එ. ප්රාජීය ය ජවෞය ජව ලා ධධයක්ෂ කා්යයාය  ධනුරාධුරර  

RTIC Appeal (ජේනගත කා්යයඳටිඳාටිය) 202/2017 (2018.01.26 දින ඳැලති ජකොමින් වභා 

රැව්වීජම්දී විභාග කිරීජමන් ධනතුරුල ධනුමත කරන ද නිජයෝගය)  

2016 ධංක 12 දරණ ජතොරතුරු දැනගැනීජම් ධයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනජේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල 

කරන ද නිජයෝගය වශ 2017 ජතොරතුරු දැනගැනීජම් ධයිතිලාසිකම  පිළිබ ජකොමින් වභා රීතින්හි 

(ගාව්තු වශ ධභියාචන කා්යයඳටිඳාටිය), රීති ධංක 28 යටජේ ඳලතලාජගන යනු බන කා්යය ඳටිඳාටිය. 

 

වභාඳති     -  මහින්ද ගේමේපි 

ජකොමින් වභා වාමාජික - තයෙ න නීඥ එ ්ව . ජී. පුංචිතශේලා 

ජකොමින් වභා වාමාජික -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර 

 

ධධයක්ෂ-ජනරාේ  - පියතිව ව රණසිුංශ  
 

ධභියාචක   - තේ.්ේ.බණ්ඩාරනායක 

ජනොතීසිේඳා්යලය  - තල්කේ, තශොරණ ප්රාතීය ය වභාල 

 

ජතොරතුරු ඉේලීම ජගොනු කරන ද දිනය: 2017.07.19 

ජතොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:   2017.07.27 

නම්කෂ නිධාරියා ජලත ධභියාචනය ජයොමු කෂ දිනය: 2017.09.14 

නම්කෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:  ප්රතිචාරය් තනොමැ . 

RTIC ජකොමින් වභාල ජලත ධභියාචනය ජයොමු කෂ දිනය:  2017.10.19 

 

ධභියාචනයට ඳසුබිම්වූ කරුණු: 

අභියාචක 2017.07.19 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු විමවා ඇ . 

 අනුරාධපර, ප්රාතීය ය තවෞෙ තවේලා අධෙක්ෂතේ  අුංක RDHS/AP/E06 ශා 21.06.2017 

දිනැති ලිපිතයත් , 

 රයතේ වලදය නිධාරී වුංගමතේ, අනුරාධපර, ප්රාතීය ය ාාතල තල්කේ තේ   

21.06.2017 දිනැති ලිපිතයත් , 

දිනතඳො  අව ථානග වීම පිළිබල යලන ද ලිපි ල ව ෙ පිටඳත් අභියාචක තල  බා තදන තමන් 

ඉ ා කාරුණිකල ඉල්ා සිටී.  

 

ත ොරතුරු නිධාරියා 2017.07.27 දිනැතිල පිළිතුරු තදමින් වශන් කර ඇත්තත් විමවා සිටින ලිපි තදක 

අ රින් තදලන ලිපිය, ්නේ „රයතේ වලදය නිධාරී වුංගමතේ, අනුරාධපර, ප්රාතීය ය ාාතල තල්කේ 

තේ  21.06.2017 දිනැති ලිපිය‟, තඳොදු අධිකාරිය වන් කතේ තනොමැති බලය. ්නමුත් අභියාචක විසින් 

විමවා ඇති ඳෂමුලන ලිපිය, ්නේ “අනුරාධපර, ප්රාතීය ය තවෞෙ තවේලා අධෙක්ෂතේ  අුංක RDHS/AP/E06 
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ශා 21.06.2017 දිනැති ලිපිතයහි” වශතික කෂ ව ෙ පිටඳ ් ්වම  අමුණා අභියාචක තල  බා දී 

ඇ . ත ොරතුරු නිධාරියාතේ  ඥ රණතයන් වැහීමකට ඳත් තනොවීම තශේතුතලන් අභියාචක 2017.09.14 

දිනැතිල නේකෂ නිධාරියා තල  අභියාචනය් තයොමුකර ඇ . නේකෂ නිධාරියාතගන් ප්රතිචාර 

තනොැබීම තශේතුතලන්, අභියාචක 2017.10.19 දිනැතිල තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොමුකර 

ඇ .  

 

ධභියාචනය විභාග කිරීජම් ධලව්ථාජේදී උීගතවූ කාරණා: 

තමම තකොමින් වභාතල තනොඥ සිලට ප්රතිචාර ද්ලමින් තඳොදු අධිකාරිය විසින් 2018.01.25 දිනැතිල 

තයොමු කරන ද ලිඛි  තීනා මාර්ගතයන්ද ලැඩි දුරටත් ප්රකා කර ඇත්තත්, තඳොදු අධිකාරිය විසින් 

ඳලත්ලාතගන යනු බන ලිපි තගොනු ල අභියාචක  ල දුරටත් විමවා සිටින ලිපි තගොනු ග  වී තනොමැති 

බලය.  

 

නිජයෝගය  

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 ප්රතල වීතේ අයිතිලාසිකම වෑම 

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

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

අධිකාරීන්ශට ලෙලව ථාපි  ලගීමම් තනොමැ . 

තඳොදු අධිකාරිය විසින්, 2017.07.27 දිනැති ලිපිය මගින් අභියාචකටද වශ තකොමින් වභාතල 2018.01.10 

දිනැති තනොඥ සි ප්රකාරල 2018.01.25 දිනැති ලිපිතයන් අභියාචකද පිටඳත් කරමින් තකොමින් වභාලට, 

විමවා ඇති ත ොරතුරු සිය වන් කතේ තනොමැති බල නි ලතයන් ලිඛි ල ප්රකා කර ඇති බලද 

තකොමින් වභාල තමතව වටශන් කරගනු බයි.  

 

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

2018.01.25 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 27(3) ලගන්තිතේ තකොමින් වභා රීඥ න්ට (ගාව තු වශ 

අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), අනුල තමම නිතයෝගය අභියාචනතේ ඳාර්ලකරුලන් ශට බාදීමට 

කටයුතු කරනු ඇ . 

 


