
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
 

1 
 

කේ. ආර්. වාලිය වික්රමසිංහශ එ.  අධ්යාපන අ අමසායහය 

RTIC Appeal 247/2018 - 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු 

ශා අභියාචන කාර්යය ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතේ ඳලේලාතගන යනු බන කාර්යය ඳටිඳාටිය වශ රීති 
අංක 30 ප්රකාරල තයොු  කරන ද ඉලේ කර ගැනීතේ අයදුේඳත්රය - 2018.07.05 දින ඳැලති තකොමින් වභා 
රැව්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුල අනුම  කරන දී 
 

වභාපන ති   - මහින්ද ගේමන්පි  
කකොමින් වභා වමසාජික  - තයේන නීතීඒ ්ව්. ංංහේතශාලා  
කකොමින් වභා වමසාජික  - ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  
කකොමින් වභා වමසාජික  - විනිසුරු තරෝහිණි ලල්ගම  
 
අධ්යේ-ජඅරාල්  - පියතිව්ව රණසිංශ  
 
අභියාචක  -  තේ. ආර්. වාලිය වික්රමසිංශ 
කඅොතිිං ත් පන ාර්ලය - තල්කේ, අධොඳන අමා ොංය, 
 
ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය 
 

2017.12.08 

ත ොරතුරු නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 
 

2018.01.19 (ැබුණු බල දැන්වීම) 

නේ ක නිෂධාරියා තල  අභියාචනය තයොු  ක දිනය 
  

2018.01.05 

නේ ක නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 
 

ප්රතිචාර දේලා තනොමැ  

තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොු  ක දිනය  
 

2018.02.15 

 

අභියාචඅයට පන සුබිම්වු කරුණු 
අභියාචක 2017.12.08 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු ඉල්ා සිටින දී. 
 

‘ශ්රි ංකා රුරු තවාලත  3(1)(අ) තරාණියට ාඳාධාධාරීන් බලා ගැනීතේ 2017  රඟ විභාශගත දී 
(2017/04/08) වශ 2017 ජුලි මව ඳලේලන ද වේු ඛ ඳරීේණ ලදී ඉංජිතන්රු  ාේණතේදය 
විය සිංශ මාධෙ ඳේවීේ බා දීතේදී වකා බන ද නිර්ණායක’  

ත ොරතුරු නිධාරියා ඳන  ප්රකාරල නියමි  කාය තුෂ, පිළිතුරු වැඳයීමට අතඳොතශොවේ වූ බැවින් අභියාචක 
2018.01.05 දිනැතිල නේකෂ නිධරයා තල  අභියාචනයේ තයොු  කරන දී. නේකෂ නිධාරයාද ඳන  

ප්රකාරල නියමි  කාය තුෂ ප්රතිචාර දැේවීමට අතඳොතශොවේ වූ බැවින් අභියාචක 2018.02.15 දිනැතිල 
තකොමින් වභාල තල  අභියාචනයේ තයොු  කරන දී.    
 
අභියාචඅය විභාග කිරීකම් අලව්ථාකේදී උද්ග වූ කරුණු 

2018.04.10 දිනැති ලිපිය මගින්,  ම අභියාචනය ඉලේ කර ගැනීමට තීරණය කර ඇති බලට, අභියාචක 
තකොමින් වභාල තල  දන්ලා ඇ .  
2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමින් වභා රීතීන්හි, රීති අංක 30(1) ඳශ  ඳරිදි තේ. 

අභියාචනයේ විභාග තලමින් ඳලතින විට අභියාචකට  ඕනෑම අලව්ථාලකදී තකොමින් වභාල තල  
ලිඛි ල තශාතු දේලා, ඔහු/ඇය විසින්ම අේවන් කර, අතනේ ඳාර්ලය/න් තල  බාදීම වශා 
පිටඳ ේ ද වමග ඉදිරිඳේ කිරීම මගින් සිය අභියාචනය ඉලේ කර ගැනීමට ශැකි අ ර, තකොමින් 
වභාල අනතුරුල සියලූ ඳාර්ලයන්ට තමකී අභියාචනය ඉලේ කර ගැනීම පිළිබ දැනුේදීම බාතදනු 
ඇ . 

රීති අංක 30(3) ඳශ  ඳරිදි තේ. 
ඉශ  ාඳ රීති (1) වශ (2) හි වශන් කරන තශාතු වේබන්ධතයන් තකොමින් වභාල  ෘප්  තේ නේ, 
අභියාචනය ඉලේ කර ගැනීමට ඉඩ තදනු ඇ . 

 
2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමින් වභා රීතීන්හි, රීති අංක 30(3) ප්රකාරල, බාදී ඇති තශාතුන් ලලින් 
තකොමින් වභාල වැහීමකට ඳේවී ඇති බැවින් අභියාචනය ඉලේ කර ගැනීමට අලවර තදනු ැතේ. 
***** 


