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ආර් ඒ රත්නදාව එ. බව්නාහිර පළාතත් ආණ්ඩුකාර තේකම් කාර්යාය 

 

RTIC Appeal (ලේඛනගත කාර්යඳටිඳාටිය)/ 114 /2018 (2018.04.18 දින ඳැලති විධිමත් ලකොමින් 

වභා රැව්වීලේදී විභාග කිරීලමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිලයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනලත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 

ද නිලයෝගය වශ 2017 ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ලකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා 

අභියාචන කාර්යය ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටලත් ඳලත්ලාලගන යනු බන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

 

වභාපති:                                   මහින්ද ගේමේපි  

තකොමින් වභා වමාජික: ලයය්ඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පුංචිලශේලා  

තකොමින් වභා වමාජික: ආචාර්ය ලවේවි තිරුචන්ද්රන්  

 

අධයක්-ජනරාේ:  පියතිව්ව රණසිංශ  

 

අභියාචක   -     ආර් ඒ රත්නදාව  

තනොතිසි ත් පාර්ලය             -    පී ලවෝමසිරි බව්නාහිර ඳෂාත් ආණ්ඩුකාර ලේකේ  

  

 

ලතොරතුරු ඉේලීම ලගොනු කරන ද දිනය 
 

2017.11.20 

ලතොරතුරු නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 

 
2017.12.06 

නේ ක නිෂධාරියා ලලත අභියාචනය ලයොමු කෂ දිනය 

  
2017.12.12  

නේ ක නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 

 
No response 

ලතොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ ලකොමින් වභාල ලලත 
අභියාචනය ලයොමුකෂ දිනය 

2018.01.03 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියාචක 2017.11.20 දිනැති ලතොරතුරු ඉේලීම මගින් ඳශත ලතොරතුරු ඉේා සිටින දී. 
 

මිනුලන්ලගොඩ ලඳොේ නිඳදලන්නන්ලේ වමුඳකාර වමිතිය රු 109750.00 ක මුදක් අයථා 
ඳරිශරණය වේබන්ධලයන් නිසි ඳරීක්නයක් කර අලය පියලර ගන්න ලව අදාෂ නිධාරීන්ට 
නිලයෝග කරන ලවත් ලමම ලංචාල යටඳත් කිරීමට කටයුතු කෂ නිධාරීන්ට විරුද්ධල 
විනයනුකුල කටයුතු කරන ලවත් ඉේා 20.07.2017 දිනැතිල ආණ්ඩුකාර ලේකේතුම ලලත් 
යලන ද ලිපිය වේබන්ධලයන් ගත පියලර පිළිබ විව්තර. 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය. 
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ලතොරතුරු නිධාරියා 2017.12.06 දිනැතිල පිළිතුරු වඳයමින් ඳලවා සිටිලේ ලතොරතුරු වැඳයීමට තීරණය කර 

ඇති බලත් ලතොරතුරු ඉේලීම වේබන්ධලයන් ලවොයා බා ලශාම ලාර්තාලක් ඉදිරිඳත් කරන ලව ඉේා බව්නාහිර 

ඳෂාත් වමුඳකාර අමාතයංලේ ලේකේ ලලත 2010.08.02 දිලනන් ලිපියක් ද 2010.11.09. වශ 2010.11.30 

දිනයන්හි සිහිකැවීේ ලදකක්ද යලා ඇති බලත් ය. එනමුත් අදාෂ ලාර්තා ලඳොදු අධිකාරිය ලලත බාදී ලනොමැති බල 

ද දන්ලා ඇත. ලමම ප්රතිචාරලයන් අතෘප්තියට ඳත් අභියාචක 2017.12.12 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා ලලත 

අභියාචනයක් ලයොමු කරන දී. නේකෂ නිධාරයා ඳනත ප්රකාරල නියමිත කාය තුෂ ප්රතිචාර දැක්වීමට 

අලඳොලශොවත් වූ බැවින් අභියාචක 2018.01.03 දිනැතිල ලකොමින් වභාල ලලත අභියාචනයක් ලයොමු කරන දී.  

අභියාචනය වකා බන අලව්ථාතේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

ලඳොදු අධිකාරිය 2018.02.07 දිනැතිල අභියාචක, ලතොරතුරු ඉේලීලමන් ඉේා ඇති ඳරිදි, අභියාචක විසින් 

20.07.2017 දිනැතිල ආණ්ඩුකාර ලේකේතුමා ලලත යලන ද ලිපිය වේබන්ධලයන් ගත් පියලර දන්ලා 

ඒලා ඇති බල ලඳනී යයි. 2018.02.07 දිනැති ලිපිය ඳශත ඳරිදි ලේ. 

ඔබලේ ලිපිලේ වශන් කරුණු වේබන්ධලයන් බවන්ාහිර ඳෂාත් වමුඳකාර අමාතයාං ලේකේ 

ලලතින් ලාර්තාලක් කැදලන දුල, ලේ වේබන්ධලයන් වමුඳකාර ලදඳාර්තලේන්තුල විසින් 

ඳරීක්නයක් ඳැලැත්වූ බලත් ලේ වමන්ධලයන් බවන්ාහිර ඳෂාත් වභාලේ 2011 අංක 04 දරණ 

වමුඳකාර වමිති (වංලෝධන) ප්රඥප්තිලයන් වංලෝධිත 1998 අංක 03 දරණ වමුඳකාර වමිති 

ප්රඥප්තිලේ 58 ලන ලගන්තියට අදාෂල තීරකකරණයට ලයොමු කරන ලව වපිතියට උඳලදව් බා 

දුන් බලත් දන්ලා ඇති බල කාරුණිකල දන්ලමි. 

 

නිතයෝගය: 
 

ලඳොදු අධිකාරිය අලය ලතොරතුරු බා දී ඇති බැවින් අභියාචනය අලවන් කර සිටිමු. 
 
ලකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අංක 20 (ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය, ගැවට් අංක 2004/66, 2010.02.03)  
ප්රකාරල ලමම නිලයෝගය ලදඳාර්ලය ලලත වන්නිලේදනය කිරීමට නිලයෝග කර සිටිමු. 
***** 
 


