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සුරේන් ඩී. රෙරේරා  එ. ාන්ත සිල්රලව්තර විද්යා  ිය, මශනුලර   

RTIC Appeal (පුද්ගලික ලතයන් විභාග කිරීම /183/2018) (2018.07.30 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 ප්රටකාරල 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.  
  

වභාෙති:                           මහින්ද ගේමේපි  
තකොමින් වභා වාමාජික: විනිසුරු තරෝහිණී ලල්ගම  
රකොමින් වභා වමාජික: ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර න්  

රකොමින් වභා වමාජික: ජ්තය්්්ඨ නීතිඥ එව්. ජී. පුංචිතශේලා  
 

අධ්යක්-ජනරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  
 

අභියාචක    -   සුතර්න් ඩී. තඳතර්රා මශ ා  
රනොතිසි ත් ොේලය      - විදුශල්ඳති, ාන්  සිල්තලව් ර විද්යාලය, මශනුලර   
 

රෙනීසිටීම   

අභියාචක    - ඳැමිණ නැ  

 

තඳොදු අධිකාරිය   - එල්. ජී. ඩී. ඩී. තේ. දිවානායක, නිතයෝජ්යර විදුශල්ඳති 

   
 
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය 2017.11.20 

ත ොරතුරු නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

ප්ර තිචාරයේ 
තනොමැ  

නේ ක නිෂධරයා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය  2017.12.18 

නේ ක නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

ප්ර තිචාරයේ  
තනොමැ   

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය 
තයොමුකෂ දිනය 

2018.02.07 

 

අභියාචනයට ෙසුබිම්වූ කරුණු: 
 

අභියාචක 2017.11.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු ඉල්ා සිටින දී: 
1. ාන්  සිල්තලව් ර විද්යා  ්ය වශා 2016 ලර්යට 06 ලන ලවර වශා ඇතුෂත් කෂ ෂමුන්තේ 

නාම තල්ඛණය වශ ඒ ඒ ෂමුන් සියලු තදනාම 2015 ලර්තය් ඳැලති ශි්ය ත්ල විභාගතයන් 
බාතගන ඇති කුණු වශන් තල්ඛනයේ;  

2. ාන්  සිල්තලව් ර විද්යා ය වශා 2017 ලර්යට 07 ලන ලවර වශා ඇතුෂත් කෂ ෂමුන්තේ 
නාම තල්ඛණය වශ ඒ ඒ ෂමුන් සියලු තදනාම 2015 ලර්තය් ඳැලති ශි්ය ත්ල විභාගතයන් 
බාතගන ඇති කුණු වශන් තල්ඛනයේ;  

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
 
 

2 
 

ත ොරතුරු නිධරයා   ඳන  ප්රකාරල, ප්රිතිචාරයේ තනොදැේවූ බැවින් අභියාචක   2017.12.18 දිනැතිල 

නේකෂ නිධරයා තල  අභියාචනයේ තයොමු කරන දී . නේකෂ නිධරයාද   ඳන  ප්ර්කාරල, 
ප්රකතිචාරයේ තනොදැේවූ බැවින්  2018.02.07  දිනැතිල  අභියචක විසින් තකොමින් වභාල තල  
අභියාචනයේ තයොමු කරන දී .  

 
 

අභියාචනය වෂකා බන අලව්ථාරේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත්  3(1) ලගන්තිය ප්රභකාරල 

අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය වතුල ඳලතින තශයින්ද, 5(1) ලගන්තිතය් 
ව්යයතිතර්ඛයකට යටත් තනොලන තශයින්ද , එම ඉල්ලීමට අදාෂ ත ොරතුරු බා දී ඇති බල තඳොදු අධිකාරිය 
විසින් ඉදිරිඳත් කරන දී.  

නිරයෝගය: 

අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ කරන ද ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය විසින් බා දී ඇති බැවින්  අභියාචනය 
අලවන් කරනු ැතේ.  
 

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. 
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