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කේ. එම්. කේ. කුතුංග  එ. කගොවිජන වුංලර්ධන කදපාර්තකම්න්තල 

RTIC Appeal (පුද්ගලික ලතයන් විභාග කිරීම/ 244/2018 (2018.09.19 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.  
  

වභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපි  

කකොමින් වභා වාමාජික: විනිසුරු තරෝහිණී ලල්ගම  

කකොමින් වභා වමාජික: ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  

කකොමින් වභා වමාජික: තයය්න නීතිඑ ්ව්. . . පුංහේතශ ලා  
 

අධයේ-ජනරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  
 

අභියාචක    -   තේ. ්ේ. තේ. කුතුංග මශ ා  
කනොතිසි ත් පාර්ලය       -  තගොවියන වංලර්ධන තකොමවාරිව් තයනරාල්, තගොවියන වංලර්ධන 
තදඳාර් තේන්තුල 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - ඳැමිණ නැ   
 

තඳොදු අධිකාරිය  - ඩබ්ලිව්. තේ. රණසිංශ, වශකාර තකොමවාරිව්  
  . . ඩබ්ලිව්. ගතේශිකා,  

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය 2018.01.09 

ත ොරතුරු නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

ප්රතිචාරයේ තනොමැ   

නේ ක නිෂධරයා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය  2018.02.01 

නේ ක නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

ප්රතිචාරයේ තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය 
තයොමුකෂ දිනය 

2018.02.23 

 

අභියාචනයට පසුබිම්වූ කරුණු: 
 

අභියාචක 2018.01.09 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින්, 2017-2020 තගොවියන විනි්චය වභා ඳත් කිරීමට 
අදාෂ අයදුේඳත් කැවීම, ඉල්ලුේඳත් ඉදිරිඳත් කිරීම, වේමුඛ ඳරීේණයට කැවීම ශා ඒ වශා 
ත ෝරාගැනීම වේබන්ධ ත ොරතුරු අයි ම 16ේ ඉල්ා සිිපන දී.  
 

ත ොරතුරු නිධාරියා ඳන  ප්රකාරල නියමි  කාය තුෂ, පිළිතුරු වැඳයීමට අතඳොතශොවත් වූ බැවින් 
අභියාචක 2018.02.01 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා තල  අභියාචනයේ තයොමු කරන දී. නේකෂ 
නිධාරයාද ඳන  ප්රකාරල නියමි  කාය තුෂ ප්රතිචාර දැේවීමට අතඳොතශොවත් වූ බැවින් අභියාචක 
2018.02.23 දිනැතිල තකොමින් වභාල තල  අභියාචනයේ තයොමු කරන දී.  
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අභියාචනය වළකා බන අලව්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

අභියාචක විසින් ඉල්ලීේ කරන ද ත ොරතුරු 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම 

පිළිබ ඳනතත් 3(1) ලගන්තිය ඳරිදි තඳොදු අධිකාරිය වන් කතේ ඳලතින බැවින් ද, ්ම ත ොරතුරු ඳනතත් 
5 ලගන්තිතයහි දැේතලන ලයතිතර්ඛයනට යටත් තනොලන තශයින් ද, ්ම ත ොරතුරු බා දීමට තඳොදු 
අධිකාරිය ්කඟ විය.  

නිකයෝගය: 

ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු වති තදකේ (02) ඇතුෂ  බා තදන තව තඳොදු අධිකාරියට නිතයෝග කර 
සිිපමු.  
 

තකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳිපඳාිපය, ගැවට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකාරල තමම නිතයෝගය තදඳාර්ලය තල  වන්නිතව්දනය කිරීමට නිතයෝග කර සිිපමු. 
 

අභියාචනය අලවන් කරන දී. 
 
***** 
 


