
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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අමාලි මුණසිංශ, නිානි නි්ිංක එ. ජාතික බුද්ධිමය දද්ඳ කාර්යාය  
 

RTIC Appeal (දඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) 172/2017 (2018.09.11 දින ඳැලති දකොමින් වභා රැව්වීදේදී විභාග 

කිරීදමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිදයෝගය)  

 

2016 අිංක 12 දරණ දතොරතුරු දැනගැනීදේ අයිතිලාසකම පිළිබ ඳනදේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද 

නිදයෝගය වශ 2017 දතොරතුරු දැනගැනීදේ අයිතිලාසකම පිළිබ දකොමින් වභා රීතින්හි (ගාව්තු වශ අභියාචන 

කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අිංක 28 යටදේ ඳලතලාදගන යනු බන කාර්ය ඳටිඳාටිය. 

 

වභාඳති                 -  මහින්ද ගේමේපි  

දකොමින් වභා වාමාජික       - තයෙ න නීඥ ක ෂාා ප පින්තට  යයලධනධන  

දකොමින් වභා වාමාජික               - තයෙ න නීඥ ක ්ව . . . ංචිහේතශාලා  

දකොමින් වභා වාමාජික               - ආචාධනය තවල්වි තිරුචන්ද්ර  
 
 

අධයක්-ජනරාල්  - පියතිව ව රණසිචිශ 
 
අභියාචක   -           අමාලි මුණසිචිශ වශ නිානි නි චික 

දනොතීසේඳාර්ලය      -           ගී ාචියලි රපිකා රණලක, අධෙක්ෂ යනරාල්, ජාතික බුද්ධිමය දද්ඳ 

කාර්යාය  
 

දඳනීසටීම 

අභියාචක   - ්ේ.ජි.්ව . අමාලි මුණසිචිශ 

                                                                 ්න්.ඒ.්න්. නි චික 

තඳොදු අධිකාරිය   -          ඳැමිණ නැ   

 

දතොරතුරු ඉල්ලීම දගොනු කරන ද දිනය: 2017.07.06 

දතොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:   2017.07.13 

නේකෂ නිධාරියා දලත අභියාචනය දයොමු කෂ දිනය: 2017.08.15 

නේකෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:  පිළිතුරක්ෂ නැ  

RTIC දකොමින් වභාල දලත අභියාචනය දයොමු කෂ දිනය:  2017.09.26 
 

  

අභියාචනයට ඳසුබිේවූ කරුණු: 
 
2017.07.06 දිනැති ත ොරතුරු ඉල් පම මගින් අභියාචක ඳශ  ත ොරතුරු ඉල්ා ඇ . 
            
බදලා ගැනීතේ කාධනය ඳටිඳාටිය වශ ඒ පිළිබදල තල්ඛන ඇතුෂත් ආය න අචිතයහි ඳලතින ලිපි තගොනුල 
 
ත ොරතුරු නිධාරියා 2017.07.13 දින RTI 04 ඳත්රිකාලක්ෂ මගින් ත ොරතුරු වැඳයීමට ඥ රණය කර ඇති බල 
අභියාචක තල  දන්ලා ඇති අ ර අදාෂ ත ොරතුරු ඳරිඳාන නිධාරිනිය තලතින් බා ගැනීමට අලෙ බැවින් 
ත ොරතුරු බා දීම වදශා කල් ඉල්ා ඇ . තකතවා වුලද නියමි  කාය තුෂ ත ොරතුරු තනොැබීම තශාතුතලන් 
2017.08.15 දිනැතිල අභියාචක නේකෂ නිධාරියා තල  අභියාචනයක්ෂ තයොමු කර ඇ . නේකෂ නිධාරියාතගන් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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පිළිතුරක්ෂ තනොැබීම තශාතුතලන් අභියාචකයා 2017.09.26 දින තකොමින් වභාලට අභියාචනයක්ෂ ඉදිරිඳත් කරන 
දී. 
 

අභියාචනය විභාග කිරීදේ අලව්ථාදේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

 
තඳොදු අධිකාරිය අභියාචනා විභාගයට තනොඳැමිතණන ද අ ර නේකෂ නිධාරියා ලන අධෙක්ෂ 
යනරාල්තුමිය, යාතික බුද්ධිමය තද්ඳ කාධනයාය ප්රතිචාර දැක්ෂවීම වශා ලැඩි ංර කායක්ෂ ත ොරතුරු 
දැන ගැනීතේ තකොමින් වභාතේ  අධෙක්ෂ යනරාල් ලන පියතිව ව රණසිචිශ මශ ාතගන් ලාහේකල 

ඉල්ලිමක්ෂ කර ඇ . 
 
අභියාචක ප්රකා කරන ද්තද් 2017.07.06 ලැනි දින ඔවුන් විසින් විධායක තරා ණිතේ බදලා 

ගැනීතේ කාධනය ඳටිඳාටිය ශා ඒ පිළිබදල තල්ඛන ඇතුෂත් ආය න අචිය වතු ලිපි තගොනුල 
ඉල්මින් ත ොරතුරු නිධාරියා තල  අයදුේඳ ක්ෂ ඉදිරිඳත් කෂ බලත්ය ඒ අනුල, උක්ෂ  

ත ොරතුරු බා දිය ශැෂා බලට ත ොරතුරු නිධාරියා අභියාචකයන්ට දැනුේ දුන් බලත්ය. නමුදු 

්කී තල්ඛන වහි  ලිපි තගොනුල වදශා ප්රතේය තේ ලන ත ක්ෂ බා දී තනොමැති බල ඳලවා 

සිටින දී.  ලද, නේකෂ නිධාරියා ලන අධෙක්ෂ යනරාල්තුමිය, යාතික බුද්ධිමය තද්ඳ කාධනයාය  

ද අදාෂ ලිපි තගොනුලට ප්රතේ වීමටතේ ලන ත ක්ෂ අලව ථාල වවා තනොමැ . 

 
යාතික බුද්ධිමය තද්ඳ කාධනයාතයන් අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ කරන ද ත ොරතුරු මුදා ශැරීම පිළිබ 
 ත්ත්ලය නි චය ෂාරීම වදශා අභියාචනය කල්  බනු ැතේ. 
 
අභියාචනය තමයින් කල්  බනු ැතේ. 

 
මීෂඟ විභාග ලාරය: 2018.10.02 

 
**** 
 


