
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී 
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යු. එල්.සී. ප්රවද්  එ. ළෂද්  ධ්යදළද පාළදතමේප්තුතුල ුතුරු ම ා ළෂදේ 

RTIC Appeal (පල්ඛදගේ කදතමයළටිළදටිය) 225/2017 (2018.01.26 දිද ළ ලති විධිම්  පකොමිතු 

වභද රැව්වීප්දී විභදග කිරීපමතු ධදතුරුල ධනුමේ කරද ා නිපයෝගය) 

 

2016 ධංක 12 ාරණ පේොරතුරු ා දග නීප් ධයිතිලදසිකම පිළිබඳ ළදප්  32(1) ලගතුතිය ප්රකදරල 

කරද ා නිපයෝගය වශ 2017 පේොරතුරු ා දග නීප් ධයිතිලදසිකම  පිළිබඳ පකොමිතු වභද රීතිතුහි 

(ගදව්තු වශ ධභියදචද කදතමයළටිළදටිය), රීති ධංක 28 යටප්  ළලේලදපගද යනු බද කදතමය ළටිළදටිය. 

 
වභදළති     -  මහින්ද ගේමේපි  

පකොමිතු වභද වදමදජික - තයෙ න නීඥ එ ්ව ජ . ජ ංචිහේතශාලා  

පකොමිතු වභද වදමදජික -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  

ධ්යක්-ජදරදල්  - පියතිව ව රණසිචිශ  
 

ධභියදචක   - යුජ ්ල්ජසීජ ප්රවා් මශ ා 
පදොතීසි්  ළදතමලය  - නේකෂ නිධාරියා, ඳෂාත් අධොඳන තදඳාර් තේන්තුල ුතුරු 

මැද ඳෂා  

 

පේොරතුරු ඉල්ලීම පගොනු කරද ා දිදය: 2017.07.26 

පේොරතුරු නි්දරියද තීරණය බද දුතු දිදය:   2017.08.23 

ද්කෂ නි්දරියද පලේ ධභියදචදය පයොමු කෂ දිදය: 2017.09.06  

ද්කෂ නි්දරියද තීරණය බද දුතු දිදය:  ප්රතිචාරය්  තනොමැ  

RTIC පකොමිතු වභදල පලේ ධභියදචදය පයොමු කෂ දිදය:  2017.10.07 

 
  

ධභියදචදයට ළසුබි්වූ කරුණු: 
 
අභියාචක 2017.07.26 දිනැතිල ත ොරතුරු නිධාරියා තල  ඳශ  ත ොරතුරු ඉල්ලීම ඉදිරිඳත් කරන දීජ 
 

1. තඳොතෂොන්නරුල කාඳ අධොඳන කාර්යාතස තවාලතස නියුතු ්ේ ්ේ චන්ද්රරත්න මාරසිචිශ 
මශ ාතේ  නතුර  

2. ්ම  නතුරට ඳත්ව දිනය  
3. ්ම  නතුරට ඔහුට ඳත්ව දිනය  
4. ්ම  නතුරට ඔහුට ඳත්වීමට ඇති අධොඳන ශා ල්ත්ඥ ය සුදුසුකේ  

 
ත ොරතුරු නිධාරියා විසින් 2017.08.23 දින ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු ං්ගලික ත ොරතුරු ලට අදා 
ත ොරතුරු බැවින් ප්රති් තාඳ කර සිිනන දීජ අභියාචක  2017.09.06 දිනැතිල නේකෂ නිධාරියා තල  
අභියාචනය්  තයොමු කරන දීජ නේකෂ නිධරයා පිළිතුරු වැඳයීමට අතඳොතශොවත් වීතමන් ඳසුල 
2017.10.07 දිනැතිල අභියාචක තකොමින් වභාල තල   අභියාචනය්  තයොමු කරන දීජ’ 

 

ධභියදචදය විභදග කිරීප් ධලව්ථදපේදී ු් ගේවූ කදරණද: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී 
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තකොමින් වභාතේ තනොඥ සි ලට තඳොදු අධිකාරිය ප්රතිචාර ද් ලා තනොතිිණි.ජ අභියාචක 2018.02.10 
දිනැති ලිපිය මගින් ්ේ ්ේ චන්ද්රරත්න මාරසිචිශ යන ං්ගයා ප්රාථමිමික ඳාවල් අධේ කලරයු  තව 
ශඳුන්ලා තදමින් කටයුතු කෂ බලත් ව ෙ ලතයන් ්ම  නතුතරහි පිහිුවලා නැති බලත් අනාලරණය වීම 
නිවා ව ෙ  ත්ත්ලය දැනගැනීම පිි.ව අභියාචක ත ොරතුරු ඉල්ා සිින බල දන්ලා ඇ ජ  
 

නිපයෝගය: 
 
ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු තවාලතස නිර ල සිිනන රයතස නිධාරියු තේ  නතුර ශා අධොඳන ශා ල්ත්ඥ ය 
සුදුසුකේ වේබන්ධතයන් ලන අ ර ්ම ත ොරතුරු තඳෞ්ගලික ත්ලයට බඳාන තශෝ තඳෞ්ගලික 
ත ොරතුරු තනොතේජ තඳොදු අධිකාරීන් විසින් තමලැනි කරුණු වේබන්ධතයන් විනිවිදභාලයකින් යුතුල 
කටයුතු කර යුතුයජ තඳෞ්ගලික ත ොරතුර්  වුලද, ්ය තශළිදරේ කිරීම මගින් සිදුලන ශානියට ලඩා 
මශයන සුභසි්ධිය ලැඩි අලව  ාලදී ත ොරතුරු තශළිදරේ කෂ යුතුයජ ත ොරතුරු ඳනතත් 5 ලගන්තිය 
මු්   ත ොරතුර්  තනොලන බැවින්, තඳොදු අධිකාරියට අභියාචක තල , තකොමින් වභාලට පිටඳ ්  
වහි ල වති 2ක කාය්  ඇතු , ත ොරතුරු බා තදන තවට නිතයෝග කර සිිනමුජ 
 
ඳනතත් 39 (1) (ඉ) ලගන්තිය ප්රකාරල 

 'තකොමින් වභාතේ ඥ රණයකට අනුු  වීම ඳැශැර ශරින තශෝ ප්රති් තාඳ කරනජජජ වෑම 
 ැනැත් ු  ම තේ ඳන  යටතත් ලරද්  සිදු කරන අ ර, මතශව   රාත්ලරයු  විසින් ඳලත්ලනු 
බන ඝු නඩු විභාගයකින් ඳසු ලරදකරු කිරීතේ දී රුපියල් ඳනව දශව්  තනොඉ් මලන දඩ 
මුදකට තශෝ අවුරුදු තදකක කාය්  තනොඉ් මලන බන්ධනාගාරග  කිරීමකට තශෝ ්ම දඩය 
ශා බන්ධනාගාරග  කිරීම යන තදකටම ්ම  ැනැත් ා යටත් විය'  

ශැකි බල තඳොදු අධිකාරිතයහි අලධානයට ් කර සිිනමුජ 
 
අභියාචනය තමයින් අලවන් කරනු ැතේජ 
 

***** 


