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ආර් එම් රත්නායක එ. රාජ්ය ේවාා ේකාිෂන්  භාාා  

RTIC Appeal (ේේඛනගත කාර්යපටිපාටිය) 132/2018 (2018.04.26 දින පැාති 

ේකාිෂන්  භාා රැවීේම්දී විාාග කිරීේේ  අනතුරුා අනුෙත කරන ලද 

නිේයෝගය)  

 

2016 අංක 12 දරණ ේතාරතුරු දැනගැනීේම් අයිතිාාසිකෙ පිළිබඳ පනේත් 32(1) 

ාග් තිය ප්රකාරා කරන ලද නිේයෝගය භ  2017 ේතාරතුරු දැනගැනීේම් 

අයිතිාාසිකෙ  පිළිබඳ ේකාිෂන්  භාා රීති් ි (ගාවතු භ  අභියාචන 

කාර්යපටිපාටිය), රීති අංක 28 යටේත් පාතාාේගන යනු ලබන කාර්ය පටිපාටිය. 

 

භාාපති    -  මහින්ද ගේමේපිල  

ේකාිෂන්  භාා භාොජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ්. ජ . ජ ංචිහේතාවො  

ේකාිෂන්  භාා භාොජික -  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන්  

ේකාිෂන්  භාා භාොජික -           ිනිසුරු තරෝහිනී වල්වගම 

අධ්යක්න-ජ්නරාේ  - පියති. ස රණසිචිහ 

 

අභියාචක   - ආර් ්ේ රත්නොයක මහ ො 

ේනාතීසිලත් පාර්ශාය  - ඒ කුලතුචිග තල්වකේ රොයෙ ත. වො තකොමිෂන් 

සභොව 

 

ේතාරතුරු ඉේීෙ ේගානු කරන ලද දිනය: 2017.09.03 

 

ේතාරතුරු නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දු්  

දිනය:   

2017.09.11 

 

නම්කළ නිලධ්ාරියා ේාත අභියාචනය 

ේයාමු කළ දිනය: 

2017.11.16 

 

නම්කළ නිලධ්ාරියා තීරණය ලබා දු්  

දිනය:  

- 

 

RTIC ේකාිෂන්  භාාා ේාත අභියාචනය 

ේයාමු කළ දිනය:  

2018.01.02 

 

  

අභියාචනයට පසුබිම්ූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2017ජ09ජ03 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්වීම මගින් 'ශ්රී ලචිකො ිගණන ත. වත  I 

පන්තිත  I තේණියේත  නිතයෝයෙ ිගණකොිපපති  නතුරට නිලාොීනන් 10 තදතනකු 

උස.  කිීනම සඳහො 2017ජ06ජ05 සහ 2017ජ06ජ05 දිනවල පවත්වන ලද සේුඛ 

පීනක්ෂන්තයදී ්ක් ්ක් අතේක්ෂකයො ත. වො පළංරුද්ද සහ කුසල ොවය ම  

ලබොගත් ලකුණු දැක්තවන සේුඛ පීනක්ෂණ උපතල්වඛනත  සහතික කරන ලද 
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පිටප ක්' ඉල්වලො සිටින ලදීජ 2017ජ09ජ11 දිනැතිව ත ොරතුරු නිලාොරියො පනතත් 5 (1) 

(අ) වගන්තිය ප්රකොරව ත ොරතුරු ඉල්වීම ප්රතික්තෂ්ඨ ප කරන ලදීජ අභියොචක ඒ අුවව 

2017ජ11ජ16 දින නේකළ නිලාොරියො තව  අභියොචනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදීජ නේකළ 

නිලාරයො නියමි  කොලය ඇතුළ  පිළිතුරු ලබො දීමට අතපොතහොසත් වූ බැින් 

අභියොචක 2018ජ01ජ12 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොු කරන ලදීජ 

අභියාචනය විාාග කිරීේම් අාවථාේේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තකොමිෂන් සභොතේ තනොඥ සි වලට ප්රතිචොර දක්වමින් 2018.04.25 දිනැති ලිපිය මගින් තපොදු 

අිපකොරිය 2016 අචික 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පනතත් 5 (1) (අ) වගන්තිය ප්රකොරව 

ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්තෂ්ඨ ප කරන ලදීජ ඊට අම රව තපොදු අිපකොරිය ිසින් කිසිදු 

පැහැදිලි කිීනමක් සිදු කර තනොතිබිණියේජ 

නිේයෝගය:  

අභියොචක ිසින් ඉල්වලො ඇති ත ොරතුරු තපොදු අිපකොරිය ිසින් ඥ රණය කරන ලද 

නිර්ණොයක ම  පදනේව, තපොදු අිපකොරිය ිසින්ම ලබො දුන් ලකුණු වන අ ර ඒ මගින්  වත් 

තකතනකුතේ ංද්ගලිකත්වයට බලපොන අයුරු තපොදු අිපකොරිය පහදො දී තනොමැ ජ ඉල්වලො ඇති 

ත ොරතුරු රයත  ත. වත  උස. ීමකට අදොළ ත ොරතුරක් වන අ ර, ්ම උස.  කිීනතේ 

ක්රියොපටිපොටිය ිනිිදභොවයකින් යුතුව සිදු කළ යුත් ක් බව අවාොරණය කරමින්, 

අභියොචක ඉල්වලො සිටින ත ොරතුරු (තකොමිෂන් සභොවට ආවරණ ලිපිත  පිටප ක් සහි ව), 

නිතයෝගය ලැබී සති තදකක් ඇතුළ , ලබො තදන තලසට නිතයෝග කර සිටිුජ      

අභියොචනය තමයින් අවසන් කරුව ලැතේජ  

 

…………………………………………………… 

භාාපති   -  මහින්ද ගේමේපිල  

 

…………………………………………………… 

ේකාිෂන්  භාා භාොජික - තයෙෂ්ඨ න නීඥ එ ්. ජ. ජ ංචිහේතාවො  

 

…………………………………………………………………ජ 

ේකාිෂන්  භාා භාොජික-  ආචොර්ය තසල්වි තිරුචන්රන් (Dr. Selvy Thiruchandran) 

 

…………………………………………………… 

ේකාිෂන්  භාා භාොජික - ිනිසුරු තරෝහිනී වල්වගම 

 

***** 

 


