
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 

 

එස්.එම්. මන ෝජ් ප්රසන්  එනෙහිව ශ්රී කා ම මැවි අ ිකා මය   

 
RTIC Appeal/ 109/ 2017 (තමම අභියාචන නිතයෝගය 15.12.2017 දින පැලති තකොමින් වභාතේ උප 
තකොමිටි වභාල මගින් කාරණය වෂකා බැලීතමන් අනතුරුල 19.12.2017 දින පැලති තකොමින් වභා 

රැව්වී තේ තකොටවක් තව වැ කරන දී.) 
 

සභමපති               -  මහින්ද ගේමේපි මශ ා 

සමමමජි    - තයේන නීඥ  එව්.ජී. පුුංචිතශේලා මශ ා 

සමමමජි    -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර මිය 

 

ිභි මච      - එව්. එේ. මතනෝජ් ප්රවන්න මශ ා  

න ොතීසි කත් පමර්ශව    - තක්.ජී. තපතර්රා මශ ා , නිතයෝයෙ අ්ෙක් යනරාල් ( ාක්ණික 

තවේලා), ශ්රී ුංකා මශලැ අ අකාකාරිය (නේ කෂ නි්ාරී) 

 

නපනී සිටීම  -  එව්. එේ. මතනෝජ් ප්රවන්න මශ ා  

    තක්.ජී. තපතර්රා මශ ා , නිතයෝයෙ අ්ෙක් යනරාල් ( ාක්ණික  

    තවේලා), ශ්රී ුංකා මශලැ අ අකාකාරිය (නේ කෂ නි්ාරී) 

    පී. අයිප්තපරුම වශකාර අ්ෙක් (නීති)   

    ඩී.තක්.වී. වියයවීර මශ ා , ශ්රී ුංකා මශලැ අ අකාකාරිය 

 

අභියාචක තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ තපනී සිටින දී. 

තපොදු අකාකාරිය නිතයෝයනය කරමින් තක්.ජී. තපතර්රා මශ ා , නිතයෝයෙ අ්ෙක් යනරාල් ( ාක්ණික 

තවේලා), ශ්රී ුංකා මශලැ අ අකාකාරිය (නේ කෂ නි්ාරී) පැමිණ සිටි අ ර ඩී.තක්.වී. වියයවීර මශ ා වශ 

පී. අයිප්තපරුම ද පැමිණ සිටිතයෝය.  

 

අභියාචක 02.05.2017 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීතමන් ත ොරතුරු අයි ම  35කින් මාදුරු ඔය දකුණු ඉවුර 

වුංලර්්නය පිළිබඳල ත ොරතුරු විමවා ඇ .2017.05 30 දිනැති නේ කෂ නි්ාරියා තල  තයොමු කරන 

ද අභියාචනතයන් පසුල 2017.07.06 දා මින් තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ අභියාචනයක් තගොනු කර ඇ . 

අදාෂ තපොදු අකාකාරිය 2017.06.01 දිනැති  අපියකින් ත ොරතුරු ඉල්ලීම ැබ බලට අභියාචක ශට දන්ලා 

ඇ .  

 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 

 

නින ෝග   

තමම අභියාචනා ලාරතේ විභාගය අ රතුතර්දී, අභියාචක, තපොදු අකාකාරිතේ නි්ාරීන්තේ ඉදිරිතේ 

තකොමින් වභාලට දන්ලනු ැබුතේ තමම අභියාචනය අදාෂ කරතගන විමවන ද ත ොරතුරු 

අභියාචකශට තේ ලන විට ැබී ඇති බලයි. ඒ අනුල ැබී ඇති ත ොරතුරු ල අන්  මන් වැහීමකට පත් ලන 

බලද අභියාචක විසින් ප්රකා කරනු ැබුතේය.  

අභියාචනය තමතව අලවන් කරන දී.  

***** 


