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ආර්. එම්. කරුණාරත්න එ. ප්රාදේශීය ම මහදේශමකම් කාර්මා ම දේශඳ්මතිගගම 
 

RTIC Appeal (දේශමඛනගත කාර්මඳටිඳාටිම/ දේශඳෞීගලික විභාග කිරීම) 115/2017 (2017.12.15, 2018.01.05, 

2018.01.26 සහ 2018.06.26 දින ඳැවග දේශක්මිෂන් සභා රැස්වීම්හිදී විභාග කිරීදේශමන් අනතුරුව 2018.06.26 දින 

ඳැවග විධිමත් දේශක්මිෂන් සභා රැස්වීදේශම්දී අනුමත කරන  ද නිදේශමෝගම)  

 

2016 අංක 12 දරණ දේශත්රතුරු දැනගැනීදේශම් අයිගවාසිකම තිළිබ ඳනදේශත් 32(1) වගන්ගම ප්රකාරව කරන  ද 

නිදේශමෝගම සහ 2017 දේශත්රතුරු දැනගැනීදේශම් අයිගවාසිකම  තිළිබ දේශක්මිෂන් සභා රීගන්හි (ගාස්තු සහ අභිමාචන 

කාර්මඳටිඳාටිම), රීග අංක 28 මටදේශත් ඳවතවාදේශගන මනු  බන කාර්ම ඳටිඳාටිම. 

 

සභාඳග    -  මහින්ද ගේමේපි  

දේශක්මිෂන් සභා සාමාජික             -            තයේඨ නීතීඥ  කිාලි පින්තටෝ යයලර්ධන  

දේශක්මිෂන් සභා සාමාජික - තයේඨ නීතීඥ ්ව්ජ . ජ ංචිහේතශාලා  

දේශක්මිෂන් සභා සාමාජික -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  
දේශක්මිෂන් සභා සාමාජික             -             විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම   

 

අධයක්ෂ-ජනරාම  - පියතිව්ව රණසිචිශ 
 

අභිමාචක   - ආර්ජ ්ේජ කරුණාරත්න මශ ා 

දේශන්තීසි ත් ඳාර්ශවම  - යු ඩී ආර් ඊ රුලන්ංර වශකාර ප්රාතීය ය තල්කේ (ත ොරතුරු 
නිධාරි) ප්රාතීය ය මශතල්කේ කාර්යාය, තඳොල්පිතිගම  
 
දේශඳනීසිටීම 

අභිමාචක - ආර්ජ ්ේජ කරුණාරත්න මශ ා 

දේශඳ්දු අධිකාරිම - - 
 

දේශත්රතුරු ඉමලීම දේශග්නු කරන  ද දිනම: 2017.02.14 

දේශත්රතුරු නි ධාරිමා තීරණම  බා දුන් දිනම:   28.02.2017.02.28 (RTI 02), 
2017.04.12 (RTI 06), 2017.05.04 
(RTI 05)  

නම්කළ නි ධාරිමා දේශවත අභිමාචනම දේශම්මු කළ දිනම: 2017.05.22 

නම්කළ නි ධාරිමා තීරණම  බා දුන් දිනම:  2017.06.22 

RTIC දේශක්මිෂන් සභාව දේශවත අභිමාචනම දේශම්මු කළ දිනම:  2017.06.30 

 
  

අභිමාචනමට ඳසුබිම්වූ කරුණු: 
අභියාචක 2017.02.14 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් අචික 340 නිකැල ග්රාම නිධා ව විසින් වටශන් 
කරගත් ප්රකාත  වශතික පිටඳ ්  ඉල්ා සිිනන දීජ තඳොදු අිකකාරිතයහි ත ොරතුරු නිධාරියා 
2017.05.04 දිනැතිල ඳනතත් 5 (1) (අ) ලගන්තිය ප්රකාරල ත ොරතුරු බාදීම ප්රති් තාඳ කර සිිනන දීජ 
 ලද ්ම ත ොරතුරු බා දීම වශා ත ලන ඳාර්ලය අකැමැත්  ඳ කර සිිනන බලද තඳොදු අිකකාරිය 
ඳලවා සිිනන දීජ  අභියාචක තමම තීරණයට විරුීධල 2017.05.22 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා තල  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී 

2 
 

අභියාචනය්  තයොමු කරන දීජ නේකෂ නිධරයාද 2017.06.22 දිනැතිල ත ොරතුරු නිධා වයාතේ 
තීරණයම අභියාචක තල  බා තදන දීජ ඉන් වැහීමකට ඳත් තනොවූ බැවින් අභියාචක 2017.06.30 
දිනැතිල තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය්  තයොමු කරන දීජ 

 

 

අභිමාචනම විභාග කිරීදේශම් අවස්ථාදේශේදී උීගතවූ කාරණා: 
තමම අභියාචනය 2017.12.15, 2018.01.05,  වශ 2018.01.26 දිනයන්හි තල්ඛණග  කාර්යඳිනඳාිනයට 
අනුල විභාග කරන ද අ ර 2018.06.26 දින තඳෞීගලික විභාග කි වම්  තව ඳලත්ලන දීජ     
තකොමින් වභාතේ තනොතීසි ලට ප්රතිචාර ද් ලමින් තඳොදු අිකකාරිය 2017.11.15 දිනැතිල ලිඛි  කරුණු 
කියාඳෑේ ඉදිරිඳත් කරන දීජ ්ම කරුණු කියඳෑේල අමුණ තිබු 2017.05.03 දිනැතිල ත ලන ඳාර්ලය 
විසින් ලිඛි ල ඳෂ කරන ද අකැමැත්  වශ අභියාචක ඉල්ා ඇති ත ලන ඳාර්ලය විසින් කරන ද 
ප්රකාය අමුණා තිිණි.ජ  ලද තඳොදු අිකකාරිය ඳලවා සිිනත  ්ම ප්රකාය බා දීතමන් ත ලන ඳාර්ලත  
ංීගලිකත්ලය අනලවරතයන් ආක්රමණය ලන බලත් ්ම ප්රකාය කිසිදු තඳොදු කටයුත් ්  වශා 
වේබන්ධ ාලය්  තනොද් ලන බලත්යජ 
අභියාචක ඳලවා සිිනත  නඩු කටයුත් ්  වශා තමම තල්ඛන අලෙ බලය. 
 

නිදේශමෝගම: 
තඳොදු අිකකාරිය විසින් ්ලන ද ත ලන ඳාර්ලත  ප්රකාය තනොතශොත් ඉල්ා සිිනන ත ොරතුරු ඇතුත් 
ලියකියවිලි ශා කරුණු වකා බැලීතමන් අනතුරුල ඳනතත් 5 (4) ලගන්තිය ප්රකාරල මශයන සුභසිීිකය 
තශළිදරේ කි වතමන් සිදුලන ශානියට ලඩා ලැඩි තනොලන අ ර 5 (1) (අ) ලගන්තිය ඳරිදි කිසිදු තඳොදු 
කටයුත් කට වේබන්ධ ාලය්  තනොමැති බල  ශවුරු තලයිජ ඒ තශාතුතලන් නේකෂ නිධරයාතේ 
තීරණය ව්ථිර කරමින් අභියාචනය අලවන් කරනු ැතේජ 
***** 


