
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය. 
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ආර් ඳද්මසිරි සිල්ලා එ සී/ව. කුඩා ලව්කඩුල වකසුරුලම් ශා ණය ගණුදදනු පිළිබ වමුඳකාර වමිතිය 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික ලයයන් විභාග කිරීම)/ 193 /2018 (2018.09.26 දින ඳැලති විධිමත් යකොමින් 
වභා රැව්වීයේදී විභාග කිරීයමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නියයෝගය) 
 

2016 අංක 12 දරණ යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනයත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 

ද නියයෝගය වශ 2017 යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිලාසිකම පිළිබ යකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා 

අභියාචන කාර්යය ඳිපඳාිපය), රීති අංක 28 යටයත් ඳලත්ලායගන යනු බන කාර්යය ඳිපඳාිපය   

 

වභාඳති:                                   මහින්ද ගේමේපි  

දකොමින් වභා වමාජික: ආචාර්ය යවල්වි තිරුචන්ද්රන්  

දකොමින් වභා වමාජික: විනිසුරු යරෝහිණි ලල්ගම  

 

අධයක්-ජනරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  

 

අභියාචක   -    ආර් ඳද්මසිරි සිල්ලා  

දනොතිසි ත් ඳාර්ලය             -  යල්කේ සී/ව  කුඩා ලව්කඩුල වකසුරුලේ ශා ණය ගණුයදනු පිළිබ 

වමුඳකාර වමිතිය, 

 

දඳනීසිටීම   
අභියාචක   - ආර් ඳද්මසිරි සිල්ලා 
යඳොදු අධිකාරිය  - වභාඳති කුඩා ලව්කඩුල වකසුරුලේ ශා ණය ගණුයදනු පිළිබ වමුඳකාර 
වමිතිය 
 

යතොරතුරු ඉල්ලීම යගොනු කරන ද දිනය 2017.12.13 
 

යතොරතුරු නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 

 
2017.12.26 

නේ ක නිෂධාරියා යලත අභියාචනය යයොමු කෂ දිනය 

  
2017.12.27/ 2018.01.08 

නේ ක නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 
 

ප්රතිචාරය්  යනොමැත 

යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ යකොමින් වභාල යලත 
අභියාචනය යයොමුකෂ දිනය 

2018.02.04 

 

අභියාචනයට ඳසුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියාචක 2017.12.13 දිනැති යතොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශත යතොරතුරු ඉල්ා සිිපන දී  

ක/14006 තීරක තීන්දුල යලනුයලන් කරන ද අභියාචනයට බව්නාහිර ඳෂාත් වමුඳකාර 
වංලර්ධන යකොමවාරිව් තුමා එලන ද ලිපියේ පිටඳත්  බා ගැනීම 

යතොරතුරු නිධාරියා 2017.12.26 දිනැතිල පිළිතුරු වඳයමින් ඳලවා සිිපයේ  
2017 12 10 මශ වභා රැව්වීයේදී එම ලිපිය පිළිබල සියලු යතොරතුරු ගරු මශා වභාල  අනාලරණය කරන 
ද බැවින්ද  
ඔබ විසින් යඳෞද්ගලිකල යමම ලිපිය ඉල්ා සිටීයේ නිතය අරමුණ කුම් දැයි යන්න වමිතියේ කාරක 
වභාල යලත අනාලරණය කර යනොමැති බැවින්ද  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය. 
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යමම ලිපිය ශා අදාෂල පිටඳත් ඉල්ා සිටීම තුලින් එයට විය ලන වාමාජිකත්ලයේ යඳෞද්ගලිකත්ලය ඔබ 
විසින් සීමාල ඉ් මලා ආක්රමණය කිරීම්  යව ශැී  යන බැවින්ද  
ඔබ යමම වමිතියේ කීර්තිනාමයට ශානි කරමින් විවිධ ඳාර්ලයන්ට ශා ආයතන යලත නිරන්තරල ඳදනේ 
විරහිත ව යඳත්වේ යයොමුකරමින් වමිතියේ අගතියට යශේතුලන ඳරිදි කටයුතු කරන අයයකු බැවින්ද  
2016 අංක 12 දරණ යතොරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනයත් ii යකොටයවේ 5 (අ) යේදය ඳරිදි 
එම ලිපි පිටඳත් ඔබ යලත බා යනොදීමට යමදින කාරක වභාල තීරණය කරනා ද බල කාරුණිකල දැනුේ 
යදමි    

අභියාචක 2017.12.27 වශ 2018.01.08 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා යලත අභියාචනා යයොමු කරන දී  නේකෂ 

නිධාරයාද ඳනත ප්රකාරල නියමිත කාය තුෂ ප්රතිචාර දැ් වීමට අයඳොයශොවත් ව බැවින් අභියාචක 2018.02.04 

දිනැතිල යකොමින් වභාල යලත අභියාචනය්  යයොමු කරන දී     
 

අභියාචනය වකා බන අලව්ථාදේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

අභියාචනය අලවථ්ායේදී ඉල්ා ඇති ලිපිය යඳොදු අධිකරිය විසින් ඉදිරිඳත් කරන ද අතර, එය යඳොදු 

අධිකාරිය වශ වමුඳකාර වංලර්ධන යදඳාර්තයේන්තුල බව්නාහිර ඳෂාත, අතර හුලමාරුව රාජකාරීමය 
ලිඳය්  බල තශවුරු විය  
යඳොදු අධිකාරිය ඳලවා සිිපයේ අභියාචක වමිතියේ ක්රියාකාරකේ කඩාකප්ඳල් කිරීයේ අරමුණින් කටයුතු 
කරන බැවින් යමම යල්ඛනය මාර්ගයයන්ද වමිතයට යශෝ අදාෂ නිධාරීන්ට අගතිය්  සිදුලන අකාරයට 
ක්රියා කිරීමට ඇති ශැකියාල යශේතුයලන් යතොරතුරු ප්රති් යේඳ කර සිිපන බලයි  
 

නිදයෝගය: 
අදාෂ යල්ඛනය ඳරී් ා කර බැලීයමන් අනතුරුල යඳොදු අධිකාරිය විසින් යතොරතුරු බා දීමට විරුද්ධල 
ද් ලා ඇති කරුණු ඳනත ප්රකාරල පිළිගත ශැකි ලයතියර්ඛය්  යනොලන බැවින් අදාෂ ලිපිය අභියාචක 
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