
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය. 

මල්ජනී අත්තටගේ එ. මහනුවර කඩවත් සතර සහ ගඟවට ගකෝරගළේ ප්රාගීය ස සවාව අපිටියස 

RTIC Appeal (ලේඛනගත කළර්යඳටිඳළටිය)/ 240 /2018 (2018.07.05 දින ඳෆලති විධිමත් ලකොමින් 
වභළ රැවහවීලේදී විභළග කිරීලමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිලයෝගය). 
 

2016 අංක 12 දරණ ලතොරතුරු දෆනගෆනීලේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳනලත් 32(1) ලගන්තිය ප්රකළරල කරන 

ද නිලයෝගය වශ 2017 ලතොරතුරු දෆනගෆනීලේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ලකොමින් වභළ රීතීන්හි (ගළවහතු ශළ 

අභියළචන කළර්යය ඳටිඳළටිය), රීති අංක 28 යටලත් ඳලත්ලළලගන යනු බන කළර්යය ඳටිඳළටිය.  

 

සවාපති:                                   මහින්ද ගේමේපි  

ගකොමිෂන් සවා සමාජික: එවහ. ජී. පංචිලශේලළ  

ගකොමිෂන් සවා සමාජික: ආචළර්ය ලවේවි තිරුචන්ද්රන්  

ගකොමිෂන් සවා සමාජික: විනිසුරු ලරෝහිණි ලේගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිවහව රණසිංශ  

 

අභිසාචක   -     මේජනී අත්තටලේ මිය  

ගනොතිසි ලත් පාර්ශවස             -    ලේකේ මශනුලර කඩලත් වතර වශ ගඟලට ලකෝරලෂේ ප්රළලීය ය වභළල 
අේපිටිය  
 

ලතොරතුරු ඉේලීම ලගොනු කරන ද දිනය 
 

2018.01.17 

ලතොරතුරු නිෂධළරියළ තීරණය බළ දුන් දිනය 

 
2018.01.27  

නේ ක නිෂධළරියළ ලලත අභියළචනය ලයොමු කෂ දිනය 

  

2018.02.02 

නේ ක නිෂධළරියළ තීරණය බළ දුන් දිනය 
 

2018.02.12  

ලතොරතුරු දෆනගෆනීලේ අයිතිලළසිකම පිළිබඳ ලකොමින් වභළල ලලත 
අභියළචනය ලයොමුකෂ දිනය 

2018.02.25  

 

අභිසාචනසට පසුබිපිවූ කරුණු: 
 
අභියළචක 2018.01.17 දිනෆති ලතොරතුරු ඉේලීම මගින් ඳශත ලතොරතුරු ඉේළ සිටින දී. 

KMLF ජයරත්න මයළ අංක 167/5 වමලන්රි උදයළනය තෆන්ලන්ඹුර ර මශනුලර යන අය විසින් 
2017 ජනලළරි- 2017 ඔක්ලතෝබර් කළය තු ලේට්ටුලක් ඉදිකිරීම වශළ ප්රළලීය ය වභළලට 
ඉදිරිඳත් කර ඇති වෆසුම ශළ ඒ වශළ ඉදිරිඳත් කර ඇති පිර ර   

ලතොරතුරු නිධළරියළ 2018.01.27 දිනෆතිල පිළිතුරු වඳයමින් ඳලවළ සිටිලේ ලතලන ඳළර්ලයක් වතු ලතොරතුරක් 

වීම ශළ ලශළිදරව් කිරීමට එම ඳළර්ලය අනුමෆතිය බළ දී ලනොමෆති වීම ලශේතුලලන් ලතොරතුරු ඉේලීම ප්රතික්ලේඳ 

කරන බලයි. ලමම ප්රතිචළරලයන් අතෘප්තියට ඳත් අභියළචක 2018.02.02 දිනෆතිල නේකෂ නිධරයළ ලලත 

අභියළචනයක් ලයොමු කරන දී. නේකෂ නිධරයළ 2018.02.12 දිනෆතිල ප්රතිචළර දක්ලමින් ලතොරතුරු 

නිධරයළලේ තීරණය වහථිර කර සිටින දී. ලමම තීරණයට එලරහිල අභියළචක 2018.02.25 දිනෆතිල අභියළචක 

ලකොමින් වභළල ලලත අභියළචනයක් ලයොමු කරන දී. 
 

අභිසාචනස සලකා බලන අවස්ථාගේදී උීගතවූ කාරණා: 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය. 

අභියළචක ඳලවළ සිටින්ලන් ලක්. එේ. එේ. එසහ. ජයරත්න මශතළ ලඳොදු අධිකළරියට අයත් මළර්ගය ශසුලන 
ලවේ ඉදිකිරීමක් වශළ වෆෆවහමක් ලඳොදු අධිකළරිය ලලත ඉදිරිඳත් කර ඇති  බලයි. තලද එම මළර්ගය 
අභියළචක ඇතුළු ප්රලී ලළීනන්ට දිනඳතළ භළවිතළ කිරීමට ඇති එකම මළර්ගය බලත් එය ගෆවට් ඳත්රයක් 
මළර්ගලයන් ලඳොදු අධිකළරියට අයත් මළර්ගයක් බලත් ඳලවළ සිටියි.   
2018.07.06 දිනෆතිල ලකොමින් වභළලව් ලනොතීසි ලට පිළිතුරු වඳයමින් ලඳොදු අධිකළරිය ලතලන 

ඳළර්ලලයන් ලතොරතුරු ලශළිදරව් කිරීම වශළ එකඟතළලය බළ ගෆනීමට අංක CPC/GKPS /1/1/14 ශළ  

2018.01.22 දිනෆතිල RTI07 ආකෘතිය මගින් ඉේලීේ ලිපියක් යලළ ඇත. ලතලන ඳර්ලය එයට 

2018.01.25 දිනෆතිල පිළිතුරු වඳයමින් ලතොරතුරු ලශළිදරව් කිරීමට විරුීධ බල දන්ලළ ඇත. ඒ අනුල 
කටයුතු කරමින් ලඳොදු අධිකළරිය ලතොරතුරු ඉේලීම වශ අභියළචනය ප්රතික්ලේඳ කර ඇත. 
 

නිගසෝගස: 
 

නේකෂ නිධළරියළලේ  තීරණය වහථිර කර අභියළචනය අලවන් කරනු ෆලේ. 
 
ලකොමින් වභළ රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගළවහතු ශළ අභියළචනළ කළර්යඳටිඳළටිය, ගෆවට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  
ප්රකළරල ලමම නිලයෝගය ලදඳළර්ලය ලලත වන්නිලව්දනය කිරීමට නිලයෝග කර සිටිමු. 
 
***** 
 

 


