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දිතන් ්කඩතදොර එ. ප්රාතීයය තේකේ කාර්යාය - තදොළුල, ගේතඳොෂ 

RTIC Appeal (තඳෞීගලික විභාග කිරීම)/265/2018 - 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන් හි (ගාව්තු වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), 

රීති අංක 28 යටතේ ඳලේලාතගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය - 

තමම අභියාචනා විභාගය 2018.07.17 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වීතේ තකොටවක් තව ඳලේලන 

දී. 

වභාපති - මහින්ද ගේමන්පි  
ක ොමින් වභා වාමාජි  - තයේඨ නීතීඥ  කිාලි පින්තටෝ යයලර්ධන  
ක ොමින් වභා වාමාජි  - තයේඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පංචිතශේලා 
 ක ොමින් වභා වාමාජි  - ආචාර්ය තවවී තිරුචන්ද්රන්  
ක ොමින් වභා වාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී ලේගම   
 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් - පියතිව ්ව රණසිංශ  

අභියාච  -  දිතන්් කඩතදොර  
කනොතීසි ත් පාර්ල - නේකෂ නිධාරී, ප්රාතීයය තේකේ කාර්යාය - තදොළුල, ගේතඳොෂ 
 
කපනීසිටීම 
අභියාච  - තඳනී සිටිතේ නැ  
කපොදු අධි ාරිය -  තඳනී සිටිතේ නැ   
 

ත ොරතුරු ඉේලීම තගොනු කරන ද දිනය: 2017.12.04 
ත ොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය: 2017.12.15 
නේකෂ නිධාරියා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ 
දිනය: 

2018.01.02 

නේකෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය: 2018.01.16 
RTIC තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොමු කෂ 
දිනය: 

2018.02.18 (තකොමින් වභාලට අභියාචනය 
තයොමු කෂ දිනය  2018.02.27) 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු: 

අභියාචක,  2017.12.04 දින ලිපියක් මඟින් ඳශ  වශන් ත ොරතුරු ඉේා සිටින දී. 

ගරු උවාවිතේ විභාග ලන නඩුකරයන් ලන MR7007/15, MR6999/15, 1839/16, 5905/14, 40769/16 වශ 

SC/Reg/Cha/Misc/01/04 වශා ඉඟුරුලේ  ග්රාමනිධාරී වේබන්ධල සිදු කරන ද ඳරීක්ණයට අදාෂ, 

1. ඳැමිණිලිකාර ඳාර්ලය ඉඟුරුලේ  ග්රාමනිධාරී තුමා ශට එදිරිල ඉදිරිඳේ කර ඇති ඳැමිණිේ  

2. එම ඳැමිණිේතේ විේතිකරු වූ තමම ලිපිතේ ලියුේකරු ලන දිතන්් කඩතදොර ශට නීති ආධාර බා ගැනීමට 
නුසුදුසු බල අදාෂ ඳාර්ලය ඉදිරිඳේ කරන ද ත ොරතුරැ වශ ලිපි  

3. තදොළුල ප්රාතීයය තේකේලරයා සිදු කරන ද ඳරීක්ණතේ ප්රතිඳ අදාෂ බධාරීන් ශට තයොමුකෂ 
ලාර් ාල  
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4. එම ඳරීක්ණයට අදාෂ සියලුම තේඛන  

ත ොරතුරු නිධාරී 2017.12.15 දිනැති ලිපිතයන්, ත ොරතුරු බා දීම, පීගලික කරුණක් වශා 

ත ොරතුරු ඉේලීම, තලනේ ආය නයක නිධාරිතයකු විසින් තඳොදු අධිකාරිතේ නිධාරිතයකු 

වේබන්ධතයන් එලන ද ත ොරතුරු වීම වශ තඳොදු අධිකාරිතේ නිධාරිතයකු වේබන්ධල තලනේ 

ආය නයකට යලන ද ඳරීක්ණ ලාර් ාලක් වීම යන තශේතු ම , ප්රතික්තෂේඳ කරන දී. තමයින් 

වැහීමකට ඳේ තනොවූ අභියාචක 2018.01.02 දින නේකෂ නිධාරී තල  අභියාචනයක් තයොමු කරන දී. 

තමයට 2018.01.16 දින පිළිතුරු වැඳයූ නේකෂ නිධාරී ත ොරතුරු ඉේලීතේ අයි ම අංක 03 ට අදාෂ 

ත ොරතුරු ඳමණක් බා දිය ශැකි බලේ අතනකුේ ත ොරතුරු ඳනතේ 5(අ) ලගන්තිය ප්රකාරල බා දීම 

ප්රතික්තේඳ කරන බලේ අභියාචකට දැනුේ තදන දී. තමම පිළිතුර මඟින් වැහීමකට ඳේ තනොවූ 

අභියාචක, 2018.02.18 දින මුදේ වශ යනමාධෙ අමා ොංය ශරශා තකොමින් වභාලට අභියාචනයක් 

තයොමු කරන දී. 

අභියාචනා අලව්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

අභියාචක වශ තඳොදු අධිකාරිය අභියාචනා විභාග කිරීමට තඳනී සිටිතේ නැ . 

2018.07.11 දින, තඳොදු අධිකාරිය, අභියාචක විසින් ඉේා සිටි ත ොරතුරු  ැඳැේ මඟින් යලා ඇති බලට 

තකොමින් වභාලට තනොතීසි මඟින් දැනුේ දී ඇ .  

නිකයෝගය: 

තඳොදු අධිකාරිය බා දුන් ත ොරතුරු ලලින් අභියාචක වැහීමකට ඳේලන්තන් නේ, එම ත ොරතුරු ද බලට 

තශෝ තනොඑතවේනේ වෑහීමකට ඳේවිය ශැකි අයුරින් ත ොරතුරු තනොද බලට 2018.07.31 දින තශෝ ඊට 

ප්රථම තකොමින් වභාලට ලිඛි ල දැනුේ තදන තවට අභියාචකට තමයින් නිතයෝග කර සිටිමු. 

තකොමින් වභාතේ ගාව්තු ශා අභියාචනා ඳටිඳාටිය පිළිබ රීති 2017(2017.03.02 දිනැති ගැවට් අංක 

2004/66) න්හි රීති අංක 27(3) ප්රකාරල, ඳාර්ල තදකටම, නිතයෝගය තයොමු කරනු ැතේ. 

අභියාචනය අලවන් කරන දී. 

**** 


