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එච්.ජී.එව්.නිාන්ත එ. ගා/අම්/පී.ද.එව්.කුරත්න විදයාය  

RTIC Appeal (ලේඛනගත කාර්යඳටිඳාටිය) 30/2018 (2018.02.22 දින ඳැලති ලකොමින් වභා රැව්වීලම්දී 

විභාග කිරීලමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිලයෝගය)  

2016 අංක 12 දරණ ලතොරතුරු දැනගැනීලම් අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනලත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල 

කරන ද නිලයෝගය වශ 2017 ලතොරතුරු දැනගැනීලම් අයිතිලාසිකම  පිළිබ ලකොමින් වභා රීතින්හි 

(ගාව්තු වශ අභියාචන කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටලත් ඳලතලාලගන යනු බන කාර්ය ඳටිඳාටිය. 
 
වභාඳති     -  මහින්ද ගේමේපි මශ ා 
ලකොමින් වභා වාමාජික - තයෙ න නීඥ  එව . ජී. පුුංචිතශේලා මශ ා 
ලකොමින් වභා වාමාජික -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර මිය 
අධයක්-ජනරාේ  - පියතිව ව රණසිුංශ මශ ා 
 
අභියාචක   - එච්.ජී.එව .නිාන්  මශ ා 

ලනොතීසිත්ඳාර්ලය  - එව .පී. චන්ද්රලඥ මිය  කෂා  අ්ො න අ්ෙක්ෂක  කෂා  
අ්ො න කාර්යාය.   

 
ලතොරතුරු ඉේලීම ලගොනු කරන ද දිනය: 2017.08.28 

ලතොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:   ප්රතිචාරය් නැ  

නම්කෂ නිධාරියා ලලත අභියාචනය ලයොමු කෂ දිනය: 2017.10.09 

නම්කෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:  2017.10.10 (අභියාචනය ැබුණු බල 

දැන්වීම) 

RTIC ලකොමින් වභාල ලලත අභියාචනය ලයොමු කෂ දිනය:  2017.11.09 

 
  
අභියාචනයට ඳසුබිම්වූ කරුණු: 

අභියාචක 2017.08.28 දිනැති ඉල්ලීම මගින්  ශ  ත ොරතුරු විමවා ඇ . 
1. 2010 ලවතර් සිට 2016 ද්ලා වෑම ලර්යකම ගා /පී ද එව  කුරත්න විදොතප  ාවැල් වුංලර්්න 
වමිතිතප ලාර්ෂික අය ලැය ලාර් ාල පිට ත්  
2. 2010 ලවතර් සිට 2016 ද්ලා වෑම ලර්යකම ගා /පී ද එව  කුරත්න විදොතප ආදී ෂ්ෙ 
වුංගමතප ලාර්ෂික අය ලැය ලාර් ාල පිට ත්  
3. ගා/පී ද එව  කුරත්න විද් යාතප ලර් මාන ආදී ෂ්ෙ වුංගමතප වාමාිකකත්ලය බා තගන ඇති 
වාමාිකක වුංඛ්ොල තකො මණද? 

අ) ගා/පී ද එව  කුරත්න විදොතප ලර් මාන ආදී ෂ්ෙ වුංගමතප නි්ාී  ම්ඩලතප  නතුරු 
නම ලිපිනය වඳශන් ලාර් ාල්  
ආ) ගා/පී ද එව  කුරත්න විදොතප ආදී ෂ්ෙ වුංගමතප ගිණුේ කටුතතු  ලත්ලන බැුංකු ල නේ 

වශ ගිණුේ අුංක තමොනලාද? 
 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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ත ොරතුරු නි්ාරියාතගන් ප්රතිචාරය් තනොමැති තශේතුතලන් අභියාචක 2017.10.09 දිනැතිල නේකෂ 

නි්ාරියා තල  අභියාචනය් තයොමුකර ඇ . නේකෂ නි්ාරියාතගන්ද ඥරණය් තනොැබීම 

තශේතුතලන් අභියාචක 2017.11.09 දිනැතිල තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොමුකර ඇ .  

අභියාචනය විභාග කිරීලම් අලව්ථාලේදී උද්ගතවූ කාරණා: 
 
ත ොදු අධිකාරිය 2018.02.21 දිනැති ලිපිය මගින්  අභියාචක විසින් විමවා ඇති ත ොරතුරු ත ොදු අධිකාරිය 
වතුල තනොමැති බලත්  2016 අුංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකේ පිළිබඳල  න ට 
අනුකූල විමවා ඇති ත ොරතුරු අභියාචක තල  බා තදන තව විදුශල් ති දැනුලත් කර ඇති බලත් 
තකොමින් වභාලට දන්ලා ඇ . 

 
නිලයෝගය  
නේ කෂ නි්ාරි තේ ඥරණයට අනුල ත ොරතුරු නි්ාරි ලන අදාෂ විදුශතල් විදුශල් ති  විමවා ඇති 

ත ොරතුරු අභියාචකට බා දී ඇත්තත්ද යන්න 2018.06.07 ලන දින ත ෞද්ගලික විභාග කිී ම් මගින් 
තකොමින් වභාල විසින් විමවා බැලීමට තකොමින් වභාල ඥරණය කර සිටියි.  
 
**** 
RTIC Appeal (ලඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) 30/2018 (2018.06.07 දින ඳැලති ලකොමින් වභා රැව්වීම් ලදී 

විභාග කිරීලමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිලයෝගය)  
2016 අංක 12 දරණ ලතොරතුරු දැනගැනීලම් අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනලත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල 

කරන ද නිලයෝගය වශ 2017 ලතොරතුරු දැනගැනීලම් අයිතිලාසිකම  පිළිබ ලකොමින් වභා රීතින්හි 

(ගාව්තු වශ අභියාචන කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටලත් ඳලතලාලගන යනු බන කාර්ය ඳටිඳාටිය. 
 
වභාඳති     -  මහින්ද ගේමේපි මශ ා 
ලකොමින් වභා වාමාජික - තයෙ න නීඥ  එව . ජී. පුුංචිතශේලා මශ ා 
ලකොමින් වභා වාමාජික -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර මිය 
ලකොමින් වභා වාමාජික - විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම 
 
අධයක්-ජනරාේ  - පියතිව ව රණසිුංශ මශ ා 
 
අභියාචක   - ආර්.පී.එව .චන්දන මශ ා 

ලනොතීසිත්ඳාර්ලය  -   

 

ලඳනීසිටීම 

අභියාචක   - - 

ත ොදු අධිකාරිය   -   පී.ඒ. මලරආරච්චි  වශකාර අ්ො න අ්ෙක්ෂක  කෂා  

අ්ො න කාර්යාය.   

 
අභියාචනය විභාග කිරීලම් අලව්ථාලේදී උද්ගතවූ කාරණා: 
 
අභියාචක විසින් 2018.06.03 දිනැති ලිපිය මගින් විමවා සිටි ත ොරතුරු බා ගත් බලත් එමනිවාතලන් 
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට අලෙ ාල් තනොමැති බලත් තකොමින් වභාලට දන්ලා ඇ . 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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නිලයෝගය  

 
අභියාචකට විමවා සිටිනු ැබ ත ොරතුරු ැබී ඇ .  
 
අභියාචනය තමයින් අලවන් කරනු ැතේ. 
**** 
 


