ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය.

පී බී අයි ලන්නිනායක එ. අල්ව් තශෝ දණ විමර්න තකොමින් වභාල
RTIC Appeal (තඳෞද්ගලික විභාග කිරීම)/135/2018 - 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ
අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු
දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන් හි (ගාව්තු වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය),
රීති අංක 28 යටතේ ඳලේලාතගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය තමම අභියාචනා විභාගය 2018.07.10 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වීතේ තකොටවක් තව ඳලේලන
දී.
වභාපති - මහින්ද ගේමන්පි
ක ොමින් වභා වාමාජි

- තයේඨ නීතීඥ කිාලි පින්තටෝ යයලර්ධන

ක ොමින් වභා වාමාජි

- තයේඨ නීතීඥ එව්. ජී. පුංචිතශේලා

ක ොමින් වභා වාමාජි

- ආචාර්ය තවවී තිරුචන්ද්රන්

ක ොමින් වභා වාමාජි

- විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිව් ව රණසිංශ

අභියාච

- පී බී අයි ලන්නිනායක

කනොතීසි ත් පාර්ල - නීතීඥ සුතන්ත්රා යයසිංශ, නිතයෝයෙ අධෙක්ක යනරාල්, අල්ව් තශෝ දණ
විමර්න තකොමින් වභාල
කපනීසිටීම
අභියාච

- තඳනී සිටිතේ නැ

කපොදු අධි ාරිය - තඳනී සිටිතේ නැ
ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය:
ත ොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:
නේකෂ නිධාරියා තල අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය:
නේකෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:
RTIC තකොමින් වභාල තල අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය:
අභියාචනයට පසුබිම් වූ

05.05.2017
31.07.2017
15.08.2017
19.09.2017
18.10.2017

රුණු:

අභියාචක, 05.05.2017 දින ලිපියක් මඟින් ඳශ වශන් ත ොරතුරු ඉල්ා සිටින දී.
1. 2017.03.10 දිනැතිල අල්ව් තශෝ දණ විමර්න තකොමින් වභාල විසින් අභියාචක තල
සිදු කරන ද විමර්නය අනුල අනාලරණය කරගේ සියලු ත ොරතුරු
2. වමාගම විසින් පිළිතයෂ කරන ද කූට තල්ඛන පිළිබ

යැවු,

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය.

3. අල්ව් ඳන ට අනුල කටයුතු තනොකිරීමට තශේතු, එතමන්ම ඒ වේබන්ධතයන් කටයුතු ක ශැකි
ඳනේ තමොනලාද යන්න
31.07.2017 දිනැතිල ත ොරතුරු නිධාරියා පිළිතුරු දක්ලමින් ඳලවා සිටිතේ ඳනතේ 5(1)(උ) ලගන්තිය
ප්රකාරල ත ොරතුරු බා දීම ප්රතික්තේඳ කරන බලයි. තමම පිළිතුරින් වෑහීමකට ඳේ තනොව අභියාචක
15.08.2017 දින නේකෂ නිධාරී ශට අභියාචනයක් තයොමු කරන දී. තමම අභියාචනයට පිළිතුරු
දක්ලමින්, නේකෂ නිධාරී;
“ තමම තගොනුලට අදාෂ විමර්න කටයුතු නිමාවීතමන් අනතුරුල අල්ව් ඳනතේ කටයුතු කෂ තනොශැකි
බලට තකොමින් වභාල තීරණය කරන ද අ ර, ඒ පිළිබල 2017.03.10 දින දරන ලිපිය මඟින් තමම
තකොමින් වභාතේ තල්කේ විසින් ඔබ තල දන්ලා එලා ඇ . ඔබතේ ලිපි ලලින් ඉල්ා ඇති ඳරිදි එකී
ත ොරතුරු අල්ව් තශෝ දණ තකොමින් වභා ඳනතේ ප්රතිඳාදන ප්රකාරල බා දිය තනොශැකි බල දන්ලමි”
යැයි පිළිතුරු වඳයන දී. තමමඟින් වැහීමකට ඳේ තනොව අභියාචක, 18.10.2017 දින තකොමින් වභාලට
අභියාචනයක් ඉදිරිඳේ කරන දී.
අභියාචනා අලව්ථාකේ උද්ගත වූ

ාරණා:

අභියාචක වශ තඳොදු අධිකාරිය ඳැමිණ සිටිතේ නැ .
නිකයෝගය:
තමම අභියාචනතේ ඉල්ා සිටින ත ොරතුරු බා ගැනීමට අභියාචකට ලදුරටේ අලෙ ාලක් ඇ තශොේ ඒ
පිළිබල තකොමින් වභාලට දැනුේ දීමට වති තදකක කායක් අභියාචකට බා තදනු ැතේ.
තමම ඳන ප්රකාරල ත ොරතුරු බා දීම ප්රතික්තේඳ කිරීතේදී 5 ලන ලගන්තිය යටතේ ත ොතුරු බා දීම ප්රතික්තේඳ
කරන ඳදනම තඳොදු අධිකාරිය විසින් ඉ ාමේ ඳැශැදිලි තව දැක්විය යුතු අ ර, තඳොදු අධිකාරිතේ නේකෂ නිධාරී
විසින් 2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ ඳන ප්රකාරල වශ ත ොරතුරු නිධාරී විසින් 5(1)(උ)
ලගන්තිය ප්රකාරල ත ොරතුරු බා දීම ප්රතික්තේඳ කිරීතේ ඳදනම ඳැශැදිලි කරමින් ලිඛි තද්නයක්
03.08.2018 තශෝ එදිනට ප්රථම තකොමින් වභාලට බා තදන තමන් තඳොදු අධිකාරියට තමයින් නිතයෝග කර සිටිමු.
අභියාචනය කල් බන දී.
මීෂඟ කැවීේ දිනය: 03.08.2018

