
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
 
 

ජිනදාව දික්මාදුග ොඩ  එ. ග ොවිජන වංලර්ධන ගදපාර්තගේන්තුල   

RTIC Appeal (පුද්ගලික ලතයන් විභාග කිරීම )/283/2018 (2018.07.25 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 ප්රිකාරල කරන 

ද නිතයෝගය වශ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු ශා 
අභියාචන කාර්ය්යල ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳලත්ලාතගන යනු බන කාර්ය්ය  ඳටිඳාටිය.  
  

වභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපි  
තකොමින් වභා වාමාජික: විනිසුරු තරෝහිණී ලල්ගම  

ගකොමින් වභා වමාජික: ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර න්  

ගකොමින් වභා වමාජික: ජ්තය්්්ඨ නීතිඥ එව්. ජී. පුංචිතශේලා  
 

අධ්යක්-ජනරාල්:  පියතිව්ව රණසිංශ  
 

අභියාචක   -  ජිනදාව දික්මාදුතගොඩ මශ ා  
ගනොතිසි ත් පාර්ලය      - තගොවිජන වංලර්ධන තකොමවාරිව් තජනරාල් , තගොවිජන වංලර්ධන 
තදඳාර් තේන්තුල 

 

ගපනීසිටීම   

අභියාචක    - ජිනදාව දික්මාදුතගොඩ මශ ා  
 

තඳොදු අධිකාරිය   - ඩබ්ලිව්. තක්. රණසිංශ, වශකාර තකොමවාරිව්  

   

 
 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය 2017.11.17 

ත ොරතුරු නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 
2017.12.11 

නේ ක නිෂධරයා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය  2018.01.10 

නේ ක නිෂධරයා තීරණය බා දුන් දිනය 

 

ප්ර තිචාරයක් 
තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය 
තයොමුකෂ දිනය 

2018.02.03 

 

අභියාචනයට පසුබිේවූ කරුණු: 
 

අභියාචක 2017.11.17 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මගින් , තගොවිජන විනි්චය වභා නැල  ඳත් කිරීමට 
අදාෂ ඳශ  ත ොරතුරු ඉල්ා සිටින දී: 

1. 2017.09.18 දින ංකාදීඳ පුලත්ඳතත් ඳෂ කරන ද දැන්වීමට අනුල තමම  නතුර වශා ඉල්ා 
සිටින ද වංඛ්යා.ල වශ එම ඉල්ලුේකරුලන්තේ නාම තල්ඛණය; 

2. 2017.11.07 දින ඒ වශා ඳලත්ලන ද වේමුඛ ඳරීක්ණයට කැව වංඛ්යානල ශා නාම තල්ඛණය; 
3. එකී වේමුඛ ඳරීක්ණයට තනොකැව වංඛ්යාලල ශා නාම තල්ඛණය; 
4. වේමුඛ ඳරීක්ණයට තනොකැවීමට තශේතුල; 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  තකොමින් වභාල ඉදිරිපිට දී ය 
 
 

5. තමම  නතුතර් දරමින් සිටි  “කාය තගවීයාම නිවා ධූරය හිව් කරන  ැනැත් න් නැල  ඳත් 
කරනු ැබීම වශා සු දුව්තවක් විය යුතුය ” යන ඳදනම අනුල ඔවුන් වේමුඛ ඳරීක්ණයට 
තනොකැව තශේතුල; 

6. කලින් ඳත්කරතගන සිටි අයතගන් තකොටවක් වේමුඛ ඳරීක්ණයට කැවීමටත් තකොටවක් 
තනොකැවීමටත් තශේතුල; වශ 

7. දැනට තමම ඳත්වීම බාදීමට කටයුතු කර ඇත්ද යන ලග. 
 

ත ොරතුරු නිධරයා  2017.12.11 දින  ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු අ රින් 4 අයි ම ට ඳමණක්  

පිළිතුරු වඳයමින් ප්ර තිචාර දක්ලා ඇ . තමම පිළිතුතරන්   තනොව අභියාචක විසින්  2018.02.01 දිනැතිල 

නේකෂ නිධරයා තල  අභියාචනයක් තයොමු කරන දී . නේකෂ නිධාරයා ඳන  ප්රකාරල නියමි  

කාය තුෂ ප්රාතිචාර දැක්වීමට අතඳොතශොවත් ව බැවින් අභියාචක 2018.02.23 දිනැතිල තකොමින් වභාල 

තල  අභියාචනයක් තයොමු කරන දී.  

අභියාචනය වළකා බන අලව්ථාගේදී උද් තවූ කාරණා: 

2018.07.23 දිනැති ලිපිය මගින් තඳොදු අධිකාරිය විසින් 2018.06.02 දින අභියාචක විසින් ඉල්ා ඇති 
ත ොරතුරු ඔහු තල  බා දී ඇති බල තකොමින් වභාල තල  දන්ලා ඇති අ ර , අභියාචක විසින් එම 
ත ොරතුරු ැබුණු බල පිළිගන්නා දී . ඒ අනුල එම ත ොරතුරු  2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතත්  3(1) ලගන්තිය ප්ර8කාරල තඳොදු අධිකාරිය වතුල ඳලතින 
ත ොරතුරු බලත් , 5(1) ලගන්තිතය් දැක්තලන ව්ය තිතර්ඛයනට යටත් තනොලන බලත්  තකොමින් වභාල 
විසින් නිරීක්ණය කරන දී. අභියාචක එම ත ොරතුරු ලලින්  ෘප්තිමත් බල වශන් කරන දී.  

නිගයෝ ය: 

අභියාචක ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු බාදී ඇති බැවින් වශ එමගින් අභියාචක වැහීමකට ඳත්වී ඇති බැවින්  
අභියාචනය අලවන් කරනු ැතබ්.  
 

තකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාව්තු ශා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය, ගැවට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රරකාරල තමම නිතයෝගය තදඳාර්ලය තල  වන්නිතව්දනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 

**** 
 


