
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
 

ජේ.එම්.බී.ජයවර්ධන  එ. ප්රධනන ජකමම් මනර්යනයය  සසනනනිර  ඳළන    

RTIC Appeal (ජකඛනග  මනර්යඳටිඳනටිය) 03/2018 (2018.03.02 දින ඳැවති ජමොමිෂන් සභන රැසනවීජම්දී 

විභනග කිරීජෙන් අනතුරුව අනුෙ  ම න යද නිජයෝගය)  
 
2016 අංම 12 ද ණ ජ ො තුරු දැනගැනීජම් අයිතිවනසිමෙ පිළිස ඳනජේ 32(1) වගන්තිය ප්රමන ව 

ම න යද නිජයෝගය සහ 2017 ජ ො තුරු දැනගැනීජම් අයිතිවනසිමෙ  පිළිස ජමොමිෂන් සභන රීතින්ිර 

(ගනසනතු සහ අභියනචන මනර්යඳටිඳනටිය), රීති අංම 28 යටජේ ඳව වනජගන යනු යසන මනර්ය ඳටිඳනටිය. 
 
සභනඳති     -  මහින්ද ගේමේපි මශ ා 
ජමොමිෂන් සභන සනෙනජිම - තයේඨ නීතීඥ එව්. ජී. පුංචිතශේලා මශ ා 
ජමොමිෂන් සභන සනෙනජිම -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර මිය 
අධයක්ෂ-ජන නක  - පියතිව්ව රණසිුංශ මශ ා 
 
අභියනචම   - තේ.එේ.බී.යයලර්ධන මිය  

ජනොතීසියේඳනර්ශවය  - ප්රදී්  යවර්නන මශ ා  ප්රධාන තල්කේ  බව්නාහිර ඳෂා්න     
ප්රධාන තල්කේ කාර්යාය.  

 

ජ ො තුරු ඉකලීෙ ජගොනු ම න යද දිනය: 2017.06.29 

ජ ො තුරු නියධනරියන තී ණය යසන දුන් දිනය:   2017.06.29 (ැබුණු බල දැන්වීම) 
2017.07.06 

නම්මළ නියධනරියන ජව  අභියනචනය ජයොමු මළ දිනය: 2017.07.28 

නම්මළ නියධනරියන තී ණය යසන දුන් දිනය:  2017.08.14 

RTIC ජමොමිෂන් සභනව ජව  අභියනචනය ජයොමු මළ දිනය:  2017.10.13 

 
  
අභියනචනයට ඳසුබිම්වූ මරුණු: 

අභියාචක 2017.06.29 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු විමවා ඇ . 
නීතිඳතිතේ අුංක SCCA/283/2015 වශ 2016.3.23 ලිපිතේ වශතික පිටඳ ක් බාගැනීම   

 

ත ොරතුරු නිධාරියා 2017.07.06 දිනැතිල පිළිතුරු තදමින් වශන් කර ඇ්නත්න 2016 අුංක 12 දරණ 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනත්න 5 (ඊ) ලගන්තිය යටත්න ප්රතිතෂේඳ කර ඇ . 

ත ොරතුරු නිධාරියාතේ තීරණතයන් වැහීමකට ඳ්න තනොවීම තශේතුතලන් අභියාචක 2017.07.28දිනැතිල 

නේකෂ නිධාරියා තල  අභියාචනයක් තයොමුකර ඇ . ඉන්අනතුරුල නේකෂ නිධාරියා 2017.08.14 

දිනැතිල පිළිතුරුතදමින් ත ොරතුරු නිධාරියාතේ තීරණය ව්ථිර කරමින් ත ොරතුරු බා දීම ප්රතිතෂේඳ 

කර ඇ .   

නේකෂ නිධාරියාතේ තීරණතයන් වැහීමකට ඳ්න තනොවීම තශේතුතලන් අභියාචක 2017.10.13 දිනැතිල 

තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොමුකර ඇ .  

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
 

අභියනචනය විභනග කිරීජම් අවසනථනජේදී උද්ග වූ මන ණන: 
 
තමම තකොමින් වභාතේ 2018.02.16 දිනැති තනොතීසිලට ප්රතිචාර දක්ලමින් තඳොදු අිකකාරිය 
2018.02.23 දිනැතිල තකොමින් වභාලට ලිඛි  තේනා තයොමු කර ඇ . එම ලිඛි  තේනා වමඟ 
තකොමින් වභාතේ නිරීක්ණයට ත ොරතුරු ඉල්ලීම ඳාදක කරග්න ලිපියද අමුණා ඉදිරිඳ්න කර තිබුණි.   
 
නිජයෝගය  

 
2016 අුංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනත්න 5 (1) (ඊ) ලන ලගන්තිය ඳශ  
ඳරිදි දක්ලා ඇ .  
5. (1) ඳනත්න (2) ලන උඳලගන්තිතේ විිකවිධානලට යට්නල -   

තඳොදු අිකකාරියට තවේලා වැඳයීතේදී නීතිඳතිලරයා තශෝ නීතිඳතිලරයාට වශාය දක්ලන යේ 
නිධරතයකු වශ තඳොදු අිකකාරීන් අ ර ඳලතින යේ වන්නිතේදනයක් ඇතුළුල  යේ ලිඛි  
නීතියක් යටත්න තශළිදරේ කිරීම වශා අලවර දී තනොමැති වූ  ලෘ්නතීකයන් වශ එම ලෘ්නතිකයන් 
විසින් තවේලා වඳයනු බන යේ තඳොදු අිකකාරියක් අ ර ඳලතින යේ වන්නිතේදනයක වුංයුක්  
ලන්නා වූ ත ොරතුරක් ලන අලව්ථාලකදී  

 තේ ඳන  යටත්න ඒ ත ොරතුරුලට ප්රතේ වීම ප්රතිතෂේඳ කෂ ශැකිය.  
 
තමම අභියාචනතේ කරුණු වෂකා බැලීතමන් අනතුරුල තඳනී යන්තන්  ත ොරතුරු ඉල්ලීතමන් විමවා ඇති 
ලිපිය  ඳනත්න ඉශ  දක්ලා ඇති 5 (1) (ඊ) ලන ලගන්තිය යට ට ගැතනන වන්නිතේදනයක් ලන බලයි.  
 
ඒ අනුල නේ කෂ නිධාරියාතේ තීරණය වථ්ීර කරමින් ත ොරතුරු ඉල්ලීම ප්රතිතෂේඳ කිරීමට තකොමින් 
වභාල තීරණය කර සිටියි.  

 
අභියාචනය තමයින් අලවන් කරනු ැතේ. 
**** 


