
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 

අසිත අබේගුණවර්ධන එ ප්රාබීය ල බම් ක ්ාර්ලා ල දික්වැම    

RTIC Appeal/ 187/ 2017 (තමම අභියාචන විභාගය 22.01.2018 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්ව තේ 

තකොටවක් තව ඳලත්ලන දී) 

සභාපති               -  මහින්ද ගේමේපි මශ ා 

බ්ොමිෂන් සභා සාමාජි් - තයේන නීඥ ක ෂාාී පින්තටෝ යයලර්ධන තමතනවිය 

බ්ොමිෂන් සභා සාමාජි් - තයේන නීඥ ක ්ව්. ජී. පුංචිතශේලා මශ ා 

බ්ොමිෂන් සභා සාමාජි් -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර මිය 

බ්ොමිෂන් සභා සාමාජි් -       විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම 

අධ් ලක්ෂ-බෙනරාම  - පියතිව්ව රණසිුංශ 

 

අභිලාච්     - අසි  අතේගුණලර්ධන මශ ා 

බනොතීසි  ත් පාර්ශවල   - ප්රාතීය ය තල්කේ දික්ලැල් (නේකෂ නිධා)) 

 

බපනී සිටීම              
අභියාචක     - අසි  අතේගුණලර්ධන මශ ා  

තඳොදු අධිකාරිය                          -         ඳැමිණ සිටිතේ නැ  

බතොරතුරු ඉමලීම බ ොනු ්රන  ද දිනල:                          11.04.2017 

බතොරතුරු නි ධාරිලා තීරණල  බා දුන් දිනල:                     25.04.2017 

න ක්ළ නි ධාරිලා බවත අභිලාචනල බලොමු ්ළ දිනල:       08.05.2017 

න ක්ළ නි ධාරිලා තීරණල  බා දුන් දිනල:                         08.05.2017 

RTIC බ්ොමිෂන් සභාව බවත අභිලාචනල බලොමු ්ළ දිනල: 06.09.2017 

 

පසුබි ක වූ ්රුණු සංක්ෂිප්තව: 

අභියාචක 2017.04.11 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් අුංක DIK/ LAN/ 01/04/12 දරණ ලිපිතයහි 

පිටඳ ක් වශ ලත්තත්ගම අුංක 451B දරණ ග්රාමනිධාරිනියත2 2016.02.16 දිනැති ලාර් ාතලහි 

පිටඳ ක් තඳොදු අධිකාරිතයන් ඉල්ලුේ කර ඇ .  

ත ොරතුරු නිධාරියා ඳලත්නා නඩු විභාගයක මුලික වාක්ෂියක් බල දන්ලමින් ත ොරතුරු බා දීම 

ප්රතික්තේඳ කරන දී.නේකෂ නිධාරියා තල  අභියාචනයක් ඉදිරිඳත් කෂ අලව්ාාත  ත ලන 

ඳාර්ලයකට අගතියක් සිදුවිය ශැෂා ත ොරතුරක් බලත් ්ම ත ලන ඳාර්ලය ත ොරතුරු බා දීමට විරුීධ 

බලත් ඳලවා ඇති බැවින් ත ොරතුරු බා දීම ප්රතික්තේඳ කරන දී. 

මින් අනතුරුල 2017.08.22 දිනැති ලිපිය මගින් අභියාචක ඳලවා සිටිතේ අුංක DIK/ LAN/ 01/04/12 

දරණ ලිපිය තඳොදු අධිකාරිය විසින් යලන ද ලිපියක් බැවින් (ත ොරතුරු ඉල්ීතමහි ්ක අයි මයක්) 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 

ලාර් ාලද  මා තල  බා දිය තනොශැෂා වුලත් ලිපිය බා දිය ශැෂා බලයි. ඒ අනුල තඳොදු අධිකාරිය 

2017.08.30 දින ්ම ලිපිය බා තදන දී.  

අභිලාචනල අවස්ථාබේදී උී තවූ ්ාරණා: 

තඳොදු අධිකාරිය අභියාචනය විභාග කරන අලව්ාත දී ඳැමිණ සිටිතේ නැ . අභියචක ඳැමිණ සිටින දී. 

අභියාචනය අලවා්ාත දී තකොමින් වභාත  නිතයෝගය ඳරිදි තඳොදු අධිකාරිය දුරක නතයන් වේබන්ධ 

කරගත් අ ර ්විට නේකෂ නිධාරියා / ප්රාතීය ය තල්කේ තුමා ඳලවා සිටිතේ ත ොරතුරු ඉල්ීතමහි 

වශන් ලාර් ාල අභියාචක ශට බා දිය ශැෂා බලයි.  

නිබලෝ ල: 

නේකෂ නිධාරියා විසින් ගත් ඥ රණය ප්රතිලර් නය කර තඳොදු අධිකාරිය ශට අදාෂ ත ොරතුරු ්නේ 

ලත්තත්ගම අුංක 451B දරණ ග්රාමනිධාරිනියත2 2016.02.16 දිනැති ලාර් ාතලහි පිටඳ ක් අභියාචනය 

විභාග ෂා)මට නියමි ල ඇති මීෂඟ දිනට ්නේ 2018.02.06 ඳ.ල. 3.30ට බා තදන තවට නිතයෝග කර 

සිටිමු. 

අභියාචනය තමයින් කල්  ැතේ. 

…………………………………………………………………. 

සභාපති               -  මහින්ද ගේමේපි මශ ා 

 

…………………………………………………………………. 

බ්ොමිෂන් සභා සාමාජි් - තයේන නීඥ ක ෂාාී පින්තටෝ යයලර්ධන තමතනවිය 

 

…………………………………………………………………. 

බ්ොමිෂන් සභා සාමාජි් - තයේන නීඥ ක ්ව්. ජී. පුංචිතශේලා මශ ා 

 

…………………………………………………………………. 

බ්ොමිෂන් සභා සාමාජි් -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර මිය 

 

…………………………………………………………………. 

බ්ොමිෂන් සභා සාමාජි් -       විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම 

 


