
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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තේ ඩී සී පී සිරිලර්ධන එ. තගොවිජන වංලර්ධන තදඳාර් තේන්තුල, කළු ර 
RTIC Appeal (තඳෞද්ගලික විභාග කිරීම)/187/2018 - 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 18.05.2018 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වීතේ තකොටවේ තව ඳලේලන 

දී. 

වභාපති - මහින්ද ගේමන්පි  
ක ොමින් වභා වාමාජි  - තජේඨ නීතීඥ  කිාලි පින්තටෝ ජයලර්ධන  
ක ොමින් වභා වාමාජි  - තජේඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පුංචිතශේලා 
 ක ොමින් වභා වාමාජි  - ආචාර්ය තවවී තිරුචන්ද්රන්  
ක ොමින් වභා වාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම   
 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිවව් රණසිංශ  
 
අභියාච  - තේ ඩී සී පී සිරිලර්ධන   
කනොතීසි ත් පාර්ල - නේකෂ නිධාරී, තගොවිජන වංලර්ධන තදඳාර් තේන්තුල, කළු ර 
 
කපනීසිටීම 
අභියාච  - තේ ඩී සී පී සිරිලර්ධන   
කපොදු අධි ාරිය - ලිේ සිරිලර්ධන, වශකාර නීති නිධාරී, තගොවිජන වංලර්ධන තදඳාර් තේන්තුල, 
කළු ර 
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය: 28.08.2017 
ත ොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය: 26.10.2017  
නේකෂ නිධාරියා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය: 24.11.2017 
නේකෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය: 29.11.2017 (ලිපිය ේ බල දැනුේ දීම)  
RTIC තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොමු කෂ 
දිනය: 

07.02.2018 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 

අභියාචක,  28.08.2017 දින ලිපියේ මඟින් ඳශ  වශන් ත ොරතුර ඉල්ා සිටින දී. 

ලතගදර තගොවිජන වංලර්ධන නිධාරියාතේ අංක ල/ප්රනී/අ/26 ශා 2013.12.02 දිනැති ලිපිය  
 
ත ොරතුරු නිධාරී 18.09.2017 දිනැති ලිපිය මඟින් ත ොරතුරු ඉල්ලීම ද බලට අභියාචක දැනුේ දුන් 

අ ර, 26.10.2017 දිනැති ලිපිය මඟින් අදාෂ ත ොරතුරු තගොනු තවොයා තගන පිළිතුරු බා දීමට ලැඩිපුර 

වති තදකක කායේ ඉල්ා සිටින දී. තමම පිළිතුර මඟින් වැහීමකට ඳේ තනොව අභියාචක, 

24.11.2017 දින නේකෂ නිධාරී ශට අභියාචනයේ තයොමු කරන දී. නේකෂ නිධාරී 29.11.2017 දින 

අභියාචනය ද බල දැනුේ දුන්නද අභියාචනයට පිළිතුරේ බා තනොඳුන් තශයින් 07.02.2018 දින 

අභියාචක තකොමින් වභාලට අභියාචනයේ තයොමු කරන දී.  

අභියාචනා අලව්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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ඉල්ා සිටි ත ොරතුරු ලට අදාෂ ලිපියේ  ම වන් කතේ තනොමැති බලට තඳොදු අධිකාරිය ඳලවා සිටින 

දී. තමම ත ොරතුරට අදාෂ ලිපිය  ම භාරතේ ඇේදැයි තවොයාබා තකොමින් වභාල දැනුලේ කිරීමට 

තඳොදු අධිකාරියට තමයින් නිතයෝග කර සිටිමු. අභියාචනය කල්  බන දී. 

මීෂඟ කැවීේ දිනය: 03.07.2018 
**** 
RTIC Appeal (තඳෞද්ගලික විභාග කිරීම)/187/2018 - 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 03.07.2018 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වීතේ තකොටවේ තව ඳලේලන 

දී. 

වභාපති - මහින්ද ගේමන්පි  
ක ොමින් වභා වාමාජි  - තජේඨ නීතීඥ  කිාලි පින්තටෝ ජයලර්ධන  
ක ොමින් වභා වාමාජි  - තජේඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පුංචිතශේලා 
 ක ොමින් වභා වාමාජි  - ආචාර්ය තවවී තිරුචන්ද්රන්  
ක ොමින් වභා වාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම   
 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිවව් රණසිංශ  
 
කපනීසිටීම 
අභියාච  - තඳනී සිටිතේ නැ   
කපොදු අධි ාරිය - තඳනී සිටිතේ නැ   
 

අභියාචනා අලව්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 
තනොතීසි නිකුේ කිරීතමන් අනතුරුල අභියාචක වශ තඳොදු අධිකාරිය අභියාචනා විභාගයට ඳැමිණ සිටිතේ 

නැ .අභියාචනය කල්  බන දී. 

මීෂඟ කැවීේ දිනය: 12.08.2018 

**** 

RTIC Appeal (තඳෞද්ගලික විභාග කිරීම)/187/2018 - 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 14.08.2018 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වීතේ තකොටවේ තව ඳලේලන 

දී. 

වභාපති - මහින්ද ගේමේපි  
ක ොමින් වභා වාමාජි  - තජේඨ නීතීඥ  කිාලි පින්තටෝ ජයලර්ධන  
ක ොමින් වභා වාමාජි  - තජේඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පුංචිතශේලා 
 ක ොමින් වභා වාමාජි  - ආචාර්ය තවවී තිරුචන්ද්රන්  
ක ොමින් වභා වාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම   
 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිවව් රණසිංශ  
 
කපනීසිටීම 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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අභියාච  - තඳනී සිටිතේ නැ  
කපොදු අධි ාරිය - ලිේ සිරිලර්ධන, වශකාර නීති නිධාරී, තගොවිජන වංලර්ධන තදඳාර් තේන්තුල, 
කළු ර 
 

අභියාචනා අලව්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

 

අභියාචක තඳනී සිටිතේ නැ . 

2018.07.03 දිනැති අභියාචනා විභාගයට අදාෂ තනොතීසිය, තඳොදු අධිකාරිය 05.07.2018 දින ද බල තඳොදු 
අධිකාරිය තකොමින් වභාලට දැනුේ තදන දී.  
ඉල්ා සිටින ද ත ොරතුරු ලට අදාෂ ලිපිතගොනුල මශජන තඳේවේ කාරක වභාතලන් ඉල්ා සිටි බලේ, තමම 

ලිපිය  ම  භාරතේ තනොමැති බලට මශජන කාරක වභාල තඳොදු අධිකාරියට දැනුේ දුන් ලගේ තඳොදු අධිකාරිය 
තකොමින් වභාලට දැනුේ තදන දී.   
ලතගදර ප්රාතද්යය තගොවිජන වංලර්ධන ප්රාතද්යය නිධාරී විසින් තඳොදු අධිකාරිය තල  බා දී ඇති ලිපිය, 

තකොෂඹ තගොවිජන වංලර්ධන තකොමවාරිව් තජනරාල් තයොමු කර ඇති බල කළු ර හිටපු තගොවිජන වංලර්ධන 

වශකාර තකොමවාරිව්තුමිය ලන බී ඒ එන් දිල්රුේෂි මශේමිය විසින් 10.12.2013 දින අභියාචකට එලන ද අංක 

3/11/18 දරන ලිපිය මඟින්  ශවුරු කර ඇති බලට අභියාචක තකොමින් වභාලට ලිඛි ල දැනුේ තදන දී. තේ 
වේබන්ධතයන් වශ ඉල්ා සිටින ද ත ොරතුරුට අදාෂ ලිපිය ප්රධාන කාර්යාය වතුල ඳලතී දැයි තකොමින් වභාල 

තඳොදු අධිකාරිතයන් විමවන දුල, ඒ පිළිබ තවොයා බා තකොමින් වභාල දැනුලේ කෂ ශැකි බලට තඳොදු අධිකාරිය 

ඳලවා සිටින දී.  
 

නිකයෝගය: 

 

අභියාචක ඉල්ා සිටි ත ොරතුරු ප්රධාන කාර්යාතයන් විමවා බා දීම තඳොදු අධිකාරිතේ ලගකීම තේ. 

තමම ත ොරතුරු මවේ ඇතුෂ  අභියාචකට බා දීමට තඳොදු අධිකාරියට තමයින් නිතයෝග කර සිටිමු.  

අභියාචනය තමතවේ අලවන් කරන දී.තකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා 

කාර්යඳටිඳාටිය, ගැවට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරල තමම නිතයෝගය තදඳාර්ලය තල  

වන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු.  
**** 


