
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
 

ලවන්ත ආරියසිංශ එ. රාජ්ය ැවල විංවථාාල 
 
RTIC Appeal (ලේඛිගත කාර්යුටිුාටිය) 226/2017 (2018.02.16 දිි ුවලති ලකොමින් වභා 

රැවථවීම්හිදී විභාග කිරීලමන් අිතුරුල අනුමත කරි ැ නිලයෝගය) 

 

2016 අිංක 12 ැරණ ලතොරතුරු ැවිගවනීලම් අයිතිලාසකම පිළිබී ුිලේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල 

කරි ැ නිලයෝගය වශ 2017 ලතොරතුරු ැවිගවනීලම් අයිතිලාසකම  පිළිබී ලකොමින් වභා රීතින්හි 

(ගාවථතු වශ අභියාචි කාර්යුටිුාටිය), රීති අිංක 28 යටලේ ුලතලාලගි යනු බි කාර්ය ුටිුාටිය. 

 

වභාුති     -  මහින්ද ගේමේපි 

ලකොමින් වභා වාමාජික - තයෙ න නීඥ එ ්ව . . . පුචිහේතශාලා  

ලකොමින් වභා වාමාජික -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  

 

අෑයක්-ජ්ිරාේ  - පියතිව ව රණසිචිශ 
 

අභියාචක   - ලවන්  ආරියසිචිශ 

ලිොතීසේ ුාර්ලය  - ්ච්. පී. ්ව . නලරත්න නේකෂ නිධාරී/ වාමානොධිකාකාරී රායෙ 
දැල වචිව ථාල 
 

ලතොරතුරු ඉේලීම ලගොනු කරි ැ දිිය: 2017.03.29 

ලතොරතුරු නිෑාරියා තීරණය බා දුන් දිිය:   2017.06.21 

ිම්කෂ නිෑාරියා ලලත අභියාචිය ලයොමු කෂ දිිය: 2017.08.05 

ිම්කෂ නිෑාරියා තීරණය බා දුන් දිිය:  ප්රතිචාරය්  තනොමැ  

RTIC ලකොමින් වභාල ලලත අභියාචිය ලයොමු කෂ දිිය:  2017.08.24 

 

අභියාචියට ුසුබිම්වූ කරුණු: 

 

අභියාචක 2017.03.29 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු ඉල්ා සිටින දී. 
1. අචික අමඳ /17/0263/734/009 දරණ අමා ෙ ම්ඩල ඥ රණයද  
2. මශලැලි වචිලර්ධනය ශා ඳරිවර අමා ෙචිතප තඳර වශන් අනු කමිවේතන නිර්තයයද  
3. රායෙ ඳරිඳාන තල්කේතුමාතගන් 2017.03.01 දිනැති අචික ADS /PA /152 (VIII) තලලුම  

1 ශා 3 තල්ඛණ ශා අචික 2හි වශන් අභියාචකට අදාෂ නිර්තය ල පිටඳත් 
 
ත ොරතුරු නිධාරියා 2017.06.21 දිනැතිල පිළිතුරු වඳයමින් ඳලවා සිටිතප 'ක්රියාමාර්ග තගන  ලදුරටත් 
අලවන්ල තනොමැති බැවින්, ්ය අලවන් ලන තුරු ඉල්ලුේ කර ඇති ත ොරතුරු දැන්විය තනොශැකි’ බලයි. 
තමම ප්රතිචාරතයන් අ ෘප්තියට ඳත් අභියාචක 2017.08.05 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා තල  
අභියාචනය්  තයොමු කරන දී. නේකෂ නිධරයාතේ 2017.08.24  දිනැති ත ොරතුරු නිධාරියාතේ 
ප්රතිචාරය ඳරිදිම  විය. තමම ඥ රණතයන් අභියාචක වැහීමකට ඳත් තනොවූ තශයින් 2017.10.06 දිනැතිල 
අභියාචක තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය්  තයොමු කරන දී. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
 

නිලයෝගය: 

 

තඳොදු අධිකාකාරිය තනොඥ සි ලට ප්රතිචාර ද් ලා තනොමැති බැවින් අභියාචනය කල්  බනු ැත.. 

 

***** 

RTIC Appeal (ලුෞද්ගලික විභාග කිරීම) 226/2017 (2018.07.24 දිි ුවලති ලකොමින් වභා 

රැවථවීම්හිදී විභාග කිරීලමන් අිතුරුල අනුමත කරි ැ නිලයෝගය) 

 

2016 අිංක 12 ැරණ ලතොරතුරු ැවිගවනීලම් අයිතිලාසකම පිළිබී ුිලේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල 

කරි ැ නිලයෝගය වශ 2017 ලතොරතුරු ැවිගවනීලම් අයිතිලාසකම  පිළිබී ලකොමින් වභා රීතින්හි 

(ගාවථතු වශ අභියාචි කාර්යුටිුාටිය), රීති අිංක 28 යටලේ ුලතලාලගි යනු බි කාර්ය ුටිුාටිය. 

 

වභාුති:                                   මහින්ද ගේමේපි  

ලකොමින් වභා වමාජික: තයෙ න නීඥ එ කිාලි පින්තටෝ යයලර්ධන  

ලකොමින් වභා වමාජික: තයෙ න නීඥ එ ්ව . . . පුචිහේතශාලා  

ලකොමින් වභා වමාජික: ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  

ලකොමින් වභා වමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි ලල්ගම  

 

අෑයක්-ජ්ිරාේ:  පියතිව ව රණසිචිශ  

 

අභියාචක   - ලවන්  ආරියසිචිශ මශ ා 
ලිොතීසේ ුාර්ලය  - ්ච්. පී. ්ව . නලරත්න නේකෂ නිධාරී/ වාමානොධිකාකාරී රායෙ 
දැල වචිව ථාල 
 

ලුනීසටීම   
අභියාචක   - ලවන්  ආරියසිචිශ මශ ා 
තඳොදු අධිකාකාරිය  - ඒ .  ්ච් කුරත්න (කෂමනාකරණ - ඳරිඳාන) 

   සුමදු තදනමිණි 

 

අභියාචිය වකා බි අලවථාාලේදී උද්ගතවූ කාරණා: 
 

අභියාචකට පිටඳ ්  වහි ල තකොමින් වභාතලහි අධේ  යනරාල් තල  2018.03.03 දිනැති ලිපිය 
මගින්  තඳොදු අධිකාකාරිය මශලැලි වචිලර්ධන ශා ඳරිවර අමා ොචිතප අනුමැතිය බා ග  ුවතුවූ බැවින් ඒ 
වශා අනුමැතිය බා තගන බා  දිය ශැකි අදාෂ ත ොරතුරු තල්ඛන ඉදිරිඳත් කර ඇ .  
අභියාචක ඳලවා සිටිතප ඔහු තල  ඇමුණුේ ැත. තනොතිබුණු බලයි. ්බැවින් තකොමින් වභාල තල  
්ලන ද තල්ඛණ අභියාචකට බා තදන දී. 
තඳොදු අධිකාකාරිය ඳලවා සිටිතප වමශර ත ොරතුරු ඉ ා ඳැරණි බැවින් බා දිය තනොශැකි බලයි. 

 

නිලයෝගය:  
 

බා දී ඇති ත ොරතුරු ලලින් වැහීමකට ඳත් ලන්තන්ද නැත්ද යන්න පිළිබල වති තදක්  ඇතුෂ  
තකොමින් වභලට දන්ලා ්ලන තවට අභියාචක තල  නිතයෝග කර සිටිමු. 

තකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අචික 27 (ගාව තු ශා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය, ගැවට් අචික 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකාරල තමම නිතයෝගය තදඳාර්ලය තල  වන්නිතනදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
අභියාචනය තමයින් අලවන් කරනු ැත.. 

***** 


