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වමන් කාරියලවම්  එ. ප ොලිව් ව්ථානය, පෙලිකඩ  

RTIC Appeal (පුද්ගලික ලතයන් විභාග කිරීම /137/2018 (2018.06.08 දින ඳැලති විධිමත්  තකොමින් 
වභා රැව්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුල අනුම  කරන ද නිතයෝගය). 
 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) ලගන්තිය ප්රභකාරල කරන 

ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා 

අභියාචන කාර්ය්යල ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳලත්ලාතගන යනු බන කාර්ය්ය  ඳටිඳාටිය.  
  

වභා ති:                                   මහින්ද ගේමේපි  
තකොමින් වභා වාමාජික: විනිසුරු තරෝහිණී ලල්ගම  
පකොමින් වභා වමාජික: ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රමන්  

පකොමින් වභා වමාජික: ජ්තය්්්ඨ නීතිඥ එව්. ජී. පුංචිතශේලා  
 

අධ්යක්-ජනරාල්: පියතිව්ව රණසිංශ  
 

අභියාචක     -  වමන් කාරියලවේ මශ ා  
පනොතිසි ත්  ාර්ලය      - තඳොලිව්ඳති, ්රී  ංකා තඳොලිව් තදඳාර් තේන්තුල  
 

ප නීසිටීම   

අභියාචක     - වමන් කාරියලවේ මශ ා  
 

 

තඳොදු අධිකාරිය   - ඩබ්ලිව්. තේ. ගමතේ, ව්ථානාධිඳති, තඳොලිව් ව්ථානය, ත ලිකඩ 

      ඒ. වීරසිංශ, තඳොලිව් ව්ථානය, ත ලිකඩ 

   

 
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය 2017.06.06 

ත ොරතුරු නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

ප්ර තිචාරයේ  
තනොමැ  

නේ ක නිෂධරයා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය  2017.06.19 

නේ ක නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

2017.07.17 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය 
තයොමුකෂ දිනය 

2017.12.15 

 

අභියාචනයට  සුබිම්වූ කරුණු: 
 

අභියාචක 2017.06.06 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් , 2017 තගෝනපිනුල වරාංකාර විදුශල් 
ේරී්ාඩාංගනතය් ඳැලති තඳොතවොන් කාඳය වශා බ්ද විකාන යන්ත්ර,  ඳාවිච්චි කිරීම වේබන්ධල ඳශ  
ත ොරතුරු ඉල්ා සිටින දී: 

1. ඒ වශා තඳොලිව් ආඥා ඳන  යටතත් බ්ද විකාන යන්ත්රක භාවි යට අලවර දී තිතබ්ද? 
2. අලවර ඳත්රතය් දිනයන්  නියමි  තව්ාලන්; 
3. බඳත්ර  ාභියාතේ නම වශ ලිපිනය; 
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4. අලවර ඳත්ර යට අනුල බ්ද විකාන යන්ත්රි ත ොරණ ප්රදදර්නය කරන ව්ථානතය් උඳරිම 
දුර තශලත් ලඳවරිය; 

5. අලවර ඳත්ර යට අනුල බ්ද විකාන යන්ත්රි ල ඳලත්ලා ග  යුතු උඳරිම බ්දය තඩසිබල් 
ලලින්; 

6. අලවර ඳත්ර යට අනුල බ්ද විකාන යන්ත්රි  තඳොදු තද්ඳේ ලන ංකා විදුලි බ 
මණ්ඩයට අයත් විදුලි කණු ල ව්ථානග  කිරීමට අලවර බා තිතබ්ද? 

7. තනොඑතවේ නේ තඳොදු තද්ඳ ඳන  යටතත් ඳන  යටතත් බඳත්රි  ාභියාට එතරහිල 
කටයුතු තනොකිරීමට තශේතු 

 

ත ොරතුරු නිධරයා   ඳන  ප්තර්කාරල, ප්රාතිචාරයේ තනොදැ ේවූ බැවින් අභියාචක  2018.06.19 දිනැතිල 

නේකෂ නිධරයා තල  අභියාචනයේ තයොමු කරන දී . නේකෂ නිධරයා  2017.07.17 දිනැතිල 

ප්රකතිචාර දේලමින් අභියාචක තේ ප්රට්න වශා පිළිතුරු වඳයා ඇ . නමුත්, ඳන  ප්රචකාරල නියමි  කාය 

තුෂ ප්රිතිචාර දැේවීමට අතඳොතශොවත් වූ බැවින් අභියා චක විසින්  2017.12.15 දිනැතිල තකොමින් වභාල 
තල  අභියාචනයේ තයොමු කරන දී.  

අභියාචනය වළකා බන අලව්ථාපේදී උද්ගෙවූ කාරණා: 

තඳොදු අධිකාරිය විසින්  2017.07.17 දිනැති ලිපිය මගින් අභියාචක තේ ඉල්ලීමට අදාෂ ත ොරතුරු බා දී 
ඇති බල තකොමින් වභාල විසින් නිරීේණය කරන දී . තඳොදු අධිකාරිය විසින් ද අභියාචනය වකා 
බන අලව්ථාතව්දී තමය ඉදි රිඳත් කරන දී . තමයට ප්රඅතිචාර තව අභියාචක විසින් ඉදිරිඳත් කරන 

ද්තද්, අල්යි ත ොරතුරු ඔහු තල  ැබුණ ද , ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත්  
31(3) ලගන්තිය ප්රිකාරල වති 3ේ ඇතුෂ  නේකෂ නිධරයා ප්රිතිචාර තනොදැේවීම තශේතුතලන් තකොමින් 
වභාල තල  අභියාචනය තයොමු කරන ද බලයි.  

නිපයෝගය: 

අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ කරන ද ත ොරතුරු බා දී ඇති බැවින් අභියාචනය අලවන් කරනු ැතබ්.  
 

තකොමින් වභා රීතින්හි , රීති අංක 27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය , ගැවට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකකාරල තමම නිතයෝගය තදඳාර්ලය තල  වන්නිතව්දනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
 

**** 


