
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
 
 

බී. ජී. සී. එව්. සුමනසිංශ එ. ජාතික ප ොලිව ්පකොමින් වභාල  

RTIC Appeal (පුද්ගලික ලතයන් විභාග කිරීම/ RTIC 207/2018 (2018.08.09 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 ප්රකාරල කරන 
ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා 
අභියාචන කාර්යය ඳිපඳාිපය), රීති අංක 28 යටතත් ඳලත්ලාතගන යනු බන කාර්යය ඳිපඳාිපය.  
 

වභා ති:                               මහින්ද ගේමේපි  

පකොමින් වභා වමාජික: ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  

පකොමින් වභා වමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි ලල්ගම  
 

අධ්යක්-ජනරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  
 

අභියාචක    -    බී. ජී. සී. එව.් සුමනසිංශ මශතා  

පනොතිස ත්  ාර්ලය              -    පල්කම්, ජාතික ප ොලිව් පකොමින් වභාල  

ප නීසටීම   

අභියාචක    - බී. ජී. සී. එව්. සුමනසිංශ මශතා  
තඳොදු අධිකාරිය   - පී. ඩී. ලියනාරච්චි, මාධය නිධාරී, ජාතික තඳොලිව් තකොමින් වභාල   
 
ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය 
 

2017.10.11 

ත ොරතුරු නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 
 

2017.10.16(ත ොරතුරු ඉල්ලීම ැබුණු 
බල දැන්වීම) 
2017.11.13 (තීරණය) 
 

නේ ක නිෂධාරියා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය 
  

2017.12.21  

නේ ක නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 
 

ප්රතිචාරය්  තනොමැ   

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල 
තල  අභියාචනය තයොමුකෂ දිනය 

2018.02.05 

 
අභියාචනයට  සුබිම්වූ කරුණු: 
 
අභියාචක 2017.10.11 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් PSC/APL/11/42/2014 අභියාචනය වශා 
තඳොලිව් තදඳාර් තේන්තුතලන් බා දී ඇති ලාර් ාතේ වශතික කරන ද පිටඳත් ඉල්ා සිිපන දී: 
 
ත ොරතුරු නිධාරියා 2017.11.13 දිනැතිල පිළිතුරු වඳයමින් ඳලවා සිිපතේ තඳොලිව් 
තදඳාර් තේන්තුතලන් බා දී ඇති ලාර් ාතේ වශතික කරන ද පිටඳත් ජාතික තඳොලිව් තකොමින් වභාල 
මගින් බා දිය තනොශැකි අ ර එම ත ොරතුරු තඳොලිව් මුව්ථානය මගින් බා ගන්න තව ය. තමම 
ප්රතිචාරතයන් අ ප්තතියට ඳත් අභියාචක 2017.12.21 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා තල  අභියාචනය්  
තයොමු කරන දී. නේකෂ නිධාරයා ඳන  ප්රකාරල නියමි  කාය තුෂ ප්රතිචාර දැ් වීමට අතඳොතශොවත් 
වූ බැවින් අභියාචක 2018.02.05 දිනැතිල තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය්  තයොමු කරන දී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
 
 

අභියාචනය වකා බන අලව්ථාපේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

අභියාචක විසන් ඉල්ලුම් පකොට ඇති පතොරතුරු, 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 
අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) ලගන්තිය ප්රකාරල, තඳොදු අධිකාරිය වන් කතේ ඳලතින ත ොරතුරු ලන 
අ ර, එම ත ොරතුරු ඳනතත් 5(1) ලගන්තිය යටතත් ලන ත ොරතුරු ලට ප්රතේ වීමට ඇති අයිතිය 
ප්රති් ත ඳ කිරීමට අදාෂ ලයතිතර්ඛයනට ද යටත් තනොලන බැවින්, ත ොරතුරු අභියාචක තල  බා දී 
ඇ . අභියාචක තමම ත ොරතුරු ලලින්  ප්තතිමත් බල ඳලවා සිිපන දී.  

නිපයෝගය: 
 
ත ොරතුරු බාදී ඇති බැවින් අභියාචනය අලවන් කරනු ැතේ.  
 
තකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳිපඳාිපය, ගැවට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරල තමම නිතයෝගය තදඳාර්ලය තල  වන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිිපමු. 
 

****** 

............................................................. 
මහින්ද ගේමේපි - වභාඳති  
 

.............................................................. 
තවවී තිරුචන්ද්රන් - තකොමින් වභා වාමාජිකා  
 

............................................................. 
තරෝහිනී ලල්ගම - තකොමින් වභා වාමාජිකා 
 


