
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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වී. එච්. මල්ලිකා රත්නලතා එ.  ප්රාදේශිය ල දේශල්කම් කාර්ලාලල 

RTIC Appeal 29/2018 - 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 - 2018.03.29 
දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුල අනුම  කරන දී 

 

සභාපති                - මහින්ද ගේමන්පි  
දේශකොමිෂන් සභා සමාජික  - තයේන නීතීඒ ්ව්. ංංහේතශාලා  
දේශකොමිෂන් සභා සමාජික  - ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්රන්  
 
අධ්යක්ෂ-ජනරාල්  - පියතිව්ව රණසිංශ  
 
අභිලාචක  - වී. එච්. මල්ලිකා රේනලතා  
දේශනොතිසි ලත් පාර්ශවල - 

 

අභියාචක  -  වී. එච්. මල්ලිකා රේන ා 

තනොතිසි ේ ඳාර්ලය - ජී.ජී.එන්. ගුණරේන ප්රාතීය ය තල්කේ ප්රාතීය ය තල්කේ කාර්යාය 

බණ්ඩාරතල 

 

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය 
 

01.06.2017 

ත ොරතුරු නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 

 
12.06.2017 

නේ ක නිෂධාරියා තල  අභියාචනය තයොු ක දිනය 

  
18.08.2017 

නේ ක නිෂධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය 
 

24.08.2017 

(ලිපිය ද බල ඳමණක්) 

තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොු ක දිනය  
 

31.10.2017 

 
2018.02.20 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. 
අභියාචනයක් විභාග තලමින් ඳලතින විට අභියාචකට  ඕනෑම අලව්ථාලකදී තකොමින් වභාල තල  
ලිඛි ල තශාතු දක්ලා, ඔහු/ඇය විසින්ම අේවන් කර, අතනක් ඳාර්ලය/න් තල  බාදීම වශා 
පිටඳ ක් 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  උඳ 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. 
***** 

 

 

 


