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එව්.එම්.වී.සුබා් එ. වමූඳකාර වංලර්ධන දදඳාර්තදම්න්තුල, දකුණු ඳෂාත 

RTIC Appeal (දේඛනගත කාර්යඳටිඳාටිය) 130/2017 (2017.12.05 දින ඳැලති දකොමින් වභා 

රැව්වීදම්දී විභාග කිරීදමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිදයෝගය)  
 
2016 අංක 12 දරණ දතොරතුරු දැනගැනීදම් අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනදේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල 

කරන ද නිදයෝගය වශ 2017 දතොරතුරු දැනගැනීදම් අයිතිලාසිකම  පිළිබ දකොමින් වභා රීතින්හි 

(ගාව්තු වශ අභියාචන කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටදේ ඳලතලාදගන යනු බන කාර්ය ඳටිඳාටිය. 
 
වභාඳති     -  මහින්ද ගේමේපි මශ ා 
දකොමින් වභා වාමාජික - තයෙ න නීඥ එ ්ව . ජී. පුංචිතශේලා මශ ා 
දකොමින් වභා වාමාජික -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර මිය 
අධයක්-ජනරාේ  - පියතිව ව රණසිුංශ මශ ා 
 
අභියාචක   - ්ව .්ේ.වී.සුබා  මශ ා 
දනොතීසිේඳාර්ලය  - වමූඳකාර වුංලර්ධන තකොමවාරිව  ශා තරජිව ට්රාර්, වමූඳකාර 

වුංලර්ධන තදඳාර් තේන්තුල, දකුණු ඳෂා  
 

දතොරතුරු ඉේලීම දගොනු කරන ද දිනය: 2017.03.24 

දතොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:   2017.04.17 
 

නම්කෂ නිධාරියා දලත අභියාචනය දයොමු කෂ දිනය: 2017.05.12 

නම්කෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:  පිළිතුරු ඒලා තනොමැ . 

RTIC දකොමින් වභාල දලත අභියාචනය දයොමු කෂ දිනය:  2017.07.03 

 
  
අභියාචනයට ඳසුබිම්වූ කරුණු: 

අභියාචක 2017.03.24 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු විමවා ඇ . 
1. මා ර දිව ත්රික්කයකතප තකකර්ම වපකඳකාර වමිති බ ප්රතශය කුමක්කයද? ්ම වමිතිතප පිළිගත් 
අතුරු ලෙලව ාාලට අනුල වාමාජිකත්ලය බාගැනීමට අලෙ සුදුසුකේ තමොනලාද? 
2. ්ම අතුරු ලෙලව ාාලට අනුල සුදුසුකේ වපරා ඇති වාමාජිකයින් කී තදතනක්කය ්ම වමිතිතප 
සිටිනලාද? 
3. ්ම වමිතිතප තඳෞශගලික වාමාජිකයින් ශා ආය නික වාමාජිකයින් ලතයන් වාමාජිකයින් 
ලර්ග කීඳයක්කය සිටී නේ ඒ කුමන ඳදනමක්කය ම ද? 
4. ්ම වමිතියට අධෙක්කය ම්ඩලයක්කය ත ෝරා ගැනීතේදී ඔවුන්ට තිබිය යුතු සුදුසුකේ තමොනලාද? 
5. අලවන් ලරට මශා වභාලක්කය ඳලත්ලා අධෙක්කය ම්ඩලයක්කය ත ෝරාඳත් කරතගන ඇත්තත් කිනේ 

දිනකද? 
6. ්ම රැව වීමට වපකඳකාර තදඳාර් තේන්තුල නිතයෝයනය කරමින් කිසියේ නිධාරිතයක්කය වශභාගී 
වී තිතේද? ්තවේනේ ඔහුතේ  නතුර කුමක්කයද? 
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7. වාමාජිකයින් අ රින් අධෙක්කය ම්ඩලයක්කය ත ෝරාඳත් කර ගැනීතේදී ්ම අලව ාතේ වපකඳකාර 
තදඳාර් තේන්තුතේ නිධාරිතයක්කය සිටිතප නේ අතුරු ලෙලව ාානුකුල නියම සුදුසුකේ වපරා 

ඇති අයතගන් අධෙක්කය ම්ඩලය ඳත් වුතන්ද යන්න පිළිබල ඔහු වැීමමකට ඳත්වී ඇත්ද? 
8. ්ම ඳත්ව අධෙක්කය ම්ඩලය අතුතරන් වාමාජික සුදුසුකේ වේපර්ණ කරන ද අතයකු 

වභාඳතිලරයා තව ඳත් කරතගන තිතේද? 
9. ්ම වභාඳතිලරයා වේබන්ධතයන් බැුංකු ගිණුේ ක්රියාත්මක වීම වශා ඔහුතේ අත්වන අදාෂ 

නිධාරිනිය විසින් තශෝ තලනත් නිධාරිතයකු විසින් වශතික කර තිතේද? 
10. ්තවේ අත්වන් වශතික කිරීතේදී ඔහු ඳත්වී ඇති නනතික ඳදනම ම  වැීමමකට ඳත් වීතමන් 

ඳසුල ්ම අත්වන වශතික කතල්ද? 
 

ත ොරතුරු නිධාරියා 2017.04.17දිනැතිල පිළිතුරු තදමින් වශන් කර ඇත්තත් විමවා ඇති ත ොරතුරු 
ත ලන ඳාර්ලයකට අයත්ලන ත ොරතුරු ලන බැවින් ඒ පිළිබල දකුණු ඳෂාත් වමූඳකාර 
තකොමවාරිව /තරජිව ට්රාර් වමස වාකඡා ා කර බා අභියාචකට දැන්වීමට කටයුතු කරන බලයි. ත ොරතුරු 

නිධාරියාතේ ඥ රණතයන් වැීමමකට ඳත් තනොවීම තශේතුතලන් අභියාචක 2017.05.12 දිනැතිල නේකෂ 
නිධාරියා තල  අභියාචනයක්කය තයොපකකර ඇ . නේකෂ නිධාරියාතගන් ප්රතිචාර තනොැීමම තශේතුතලන්, 

අභියාචක 2017.07.03 දිනැතිල තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොපකකර ඇ .  
 

අභියාචනය විභාග කිරීදම් අලව්ථාදේදී උද්ගතවූ කාරණා: 
 
තකොමින් වභාතේ තනොඥ සි ලට තඳොදු අධිකාරිය තශෝ අභියාචක ප්රතිචාර දක්කයලා තනොමැ . 

 
නිදයෝගය  

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

තනොමැති තශයින්, ලිඛි  තශනා තගොනු කර දැක්කයවීමට අලව ාාල බා දීම වශා 2018.01.10 දිනට කල් 
 බනු ැතේ.  
 
**** 
 
RTIC Appeal (දේඛනගත කාර්යඳටිඳාටිය) 130/2017 (2018.01.10 දින ඳැලති දකොමින් වභා 

රැව්වීදම්දී විභාග කිරීදමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිදයෝගය)  
 
2016 අංක 12 දරණ දතොරතුරු දැනගැනීදම් අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනදේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල 

කරන ද නිදයෝගය වශ 2017 දතොරතුරු දැනගැනීදම් අයිතිලාසිකම  පිළිබ දකොමින් වභා රීතින්හි 

(ගාව්තු වශ අභියාචන කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටදේ ඳලතලාදගන යනු බන කාර්ය ඳටිඳාටිය. 
 
වභාඳති     -  මහින්ද ගේමේපි මශ ා 
දකොමින් වභා වාමාජික - තයෙ න නීඥ එ ්ව . ජී. පුංචිතශේලා මශ ා 
දකොමින් වභා වාමාජික -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර මිය 
අධයක්-ජනරාේ  - පියතිව ව රණසිුංශ මශ ා 
 
අභියාචක   - ්ව .්ේ.වී.සුබා  මශ ා 
දනොතීසිේඳාර්ලය  - වමූඳකාර වුංලර්ධන තකොමවාරිව  ශා තරජිව ට්රාර්, වමූඳකාර 

වුංලර්ධන තදඳාර් තේන්තුල, දකුණු ඳෂා  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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අභියාචනය විභාග කිරීදම් අලව්ථාදේදී උද්ගතවූ කාරණා: 
 
තමම තකොමින් වභාතේ තනොඥ සිලට ප්රතිචාර දක්කයලමින් තඳොදු අධිකාරිය විසින් 2017.11.30 දිනැතිල 
තයොපක කරන ද ලිඛි  තශනා තකොමින් වභාලට 2017.12.06 ලැනි දින ැීම ඇ .  
්ම ලිඛි  තශනාලට අනුල තඳොදු අධිකාරිය විසින් 2017.11.27 දිනැතිල අභියාචකට 2017.03.24 
දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම වශා විව  රාත්මකල පිළිතුරක්කය බා දී ඇති බල තකොමින් වභාල නිරීක්කයණය 
කතෂේය.  
 
නිදයෝගය  

 
2017.11.27 දිනැති ලිපිය මගින් තඳොදු අධිකාරිය විසින් අභියාචකතේ 2017.03.24 දිනැති ත ොරතුරු 
ඉල්ලීතේ අුංක 06 සිට 10 දක්කයලා ප්ර න ලට පිළිතුරු වඳයා ඇ .්තමන්ම, අදාෂ ත ොරතුරු ඉල්ලීතේ 

අුංක 01 සිට 05 දක්කයලා ව ප්ර න ලට අදාෂ ත ොරතුරු සිය අධිකාරිය වන් කතප නැති බලත්, ්ය මා ර 
දිව ත්රික්කය තකකර්ම වමූඳකාර වමිතිතප ත ොරතුරු නිධාරීලරයා  විසින් බා ගන්න තවද දැනුලත් කර 
තිතේ. 
 
ඒඅනුල, විමවා ඇති ත ොරතුරු ලට වෑීමමකට ඳත් විය ශැකි ප්රතිචාරයක්කය තඳොදු අධිකාරිය විසින්  

2017.11.27 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. 
 
**** 


