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එච්.එව.් චන්ද්රබරත්න එ. ගගොවිජන වංලර්ධන ගදපාර්තගේන්තුල  

RTIC Appeal (තේඛනග  කාර්යඳටිඳාටිය )/ 214 /2017 21.03.2018 දින ඳැලති විධිමත් 
තකොමින්වභා රැව්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුල 23.03.2018 අනුම  කරන ද නිතයෝගය. 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත්  32(1) ලගන්තිය ප්රeකාරල 
කරන ද නිතයෝගය වශ  2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභා රීතීන්හි 

(ගාව්තු ශා අභියාචන කාර්ය්යි  ඳටිඳාටිය ), රීති අංක 28 යටතත් ඳලත්ලාතගන යනු බන කාර්ය්යර  
ඳටිඳාටිය.  
 

වභාපති:                             මහින්ද ගේමේපි  

ගකොමින් වභා වමාජික: ජ්තය ්ඨ නීතීඥ  කිාලි පින්තටෝ ජයලර්ධන  

ගකොමින් වභා වමාජික: ජ්තය ්ඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පංචිතශේලා  

ගකොමින් වභා වමාජික: ආචාර්ය තවේවි තිරුචන්ද්රමන්  

ගකොමින් වභා වමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි ලේගම  
 

අධ්යක්-ජනරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  
 

අභියාචක   -    එච්.එව්. චන්ද්ර රත්න 

ගනොතිසි ත් පාර්ලය                -   ජී.ඩී. අතෝකා ව්ලර්ණ ා, තගොවිජන නිතයෝජ්ය් තකොමවාරිව්, 
           තගොවිජන වංලර්ධන දිව්ත්රිශක් කාර්යාය, නුලර ඳාර, කුරුණෑග 

 

ගපනීසිටීම   

තමම අභියාචනය ඳාර්්ලයන්තේ ලිඛි  කරුණු කියාඳෑම ම  වකා බන දි.  

 

ත ොරතුරු ඉේලීම තගොනු කරන ද දිනය 

 

31.05.2017 

ත ොරතුරු නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 

 
(කිසිඳු ප්රි තිචාරයක් 

නැ ) 

නේ ක නිෂධාරියා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය 

  
20.06.2017 

නේ ක නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

(21.06.2017) 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය 
තයොමුකෂ දිනය 

10.10.2017 

 

අභියාචනයට පසුබිේවූ කරුණු: 
 

අභියාචක 31.05.2017 දිනැති ත ොරතුරු ඉේලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු ඉේා සිටින දී. 

1. 2014 ඉඩේ කුඹුරු වංගෝධනයට අනුල ඉඩේ ගල්ඛනගේ දැක්ගලන ගකෝරය ලැගලන් 
ගපෝණය ලන කුඩා ලැලට ඉශ ඇති කුඹුරු අක්කර ප්රුමාණය 

2. කුඩා ලැගලන් පශෂ ගපෝණය ලන කුඹුරු අක්කර ප්ර්මාණය 
3. කුඩා ලැගලන් පමණක් ගපෝණය ලන කුඹුරු අක්කර ප්රමාණය 

 
ත ොරතුරු නිධාරියා ඳන  ප්ර කාරල නියමි  කාය තුෂ, පිළිතුරු වැඳයීමට අතඳොතශොවත් වූ බැවින් අභියාචක 

2017.06.20 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා තල  අභියාචනයක් තයොමු කරන දී . නේකෂ නිධාරයාද ඳන  

ප්ර7කාරල නියමි  කාය තුෂ ප්ර තිචාර දැක්වීමට අතඳොතශොවත් වූ බැවින් අභියාචක 2017.10.10 දිනැතිල 
තකොමින් වභාල තල  අභියාචනයක් තයොමු කරන දී.    
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අභියාචනය වකා බන අලව්ථාගේදී උද්ගතවූ කාරණා:  

අභියාචකතේ අභියාචනය තකොමිවම විසින් වෂකා බැලීතමන් අනතුරුල තමම අභියාචනය 
ඳාර්්ලයන්තේ ලිඛි  කරුණු කියාඳෑම ම  වකා බන දි . ඒ අනුල අදාෂ තඳොදු අධිකාරිය විසින් 
දන්ලා ඇත්තත් අභියාචක විසින් තකොමින් වභාතලන් ඉේා ඇති ත ොරතුරු බාදීමට අංක 
5/2/25/01 ශා  06.21.06.2017 දිනැති ලිපිය මඟින් තගොවිජන වංලර්ධන ප්රා තද්ශීය නිධාරීලරයාට 
දන්ලා ඇති බලයි . ඒ අනුල අභියාචක විසින් තගොවිජන තවේලා මධ්ය ව්ථානයට තගොව් අදාෂ ත ොරතුරු 
බාග  යුතු බල දන්ලා තිතේ. 

නිගයෝගය: 

 

තගොවිජන වංලර්ධන තදඳාර් තේන්තුතේ අංක 9/2 ඉ.නා.ත.වං. 2015/16 ශා 01.02.2018දිනැති 

ලිපිය අනුල කටයුතු තකොට, ත ොරතුරු බා තදන තවට නිතයෝග කරනු ැතේ . අභියාචනය තමයින් 
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  වන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
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