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එව්. කේ. ධනසිරිල් එ. ව්ලකේ කටයුතු අමාත්ාාංය 
  

RTIC Appeal (පඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) / 318/ 2018 (2018.08.13 දින ඳැලති පකොමින් වභා රැවව්ීපේ 
විභාග කිරීපමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිපයෝගය) 
2016 අංක 12 දරණ පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනපේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන 

ද නිපයෝගය වශ 2017 පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  පකොමින් වභා රීතීන්හි (ගාව්තු 
වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටපේ ඳලේලාපගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය 
  

වභාපති                                  : මහින්ද ගේමන්පි 

කකොමින් වභා වාමාජිකයින්  : විනිසුරු පරෝහිනී ලල්ගම 
                  පයේන නීතිඑ ්ව්ජ . ජ ංංහේපශ ලා 
                                                   ආචාර්ය පවල්වි තිරුචන්ද්රන් 
 
අභියාචක                              : ්ව්ජ පේජ ධනසිරිල් මශතා 

කනොතිසි ත් පාර්ල           : පල්කේ,  ව්ලපද් කටයුතු අමාතොංය 
 

කපනීසිටීම      
අභියාචක                  - ්ව්ජ පේජ ධනසිරිල් මශතා 
පඳොදු අධිකාරිය          -පේජ . ජ ධර්මතික, අතිපර්ක පල්කේ,  ව්ලපද් කටයුතු අමාතොංය 
 
 

පතොරතුරු ඉල්ලීම කෂ දිනය 2017.07.31 

2017.08.14 

පතොරතුරු නිධාරියා තීරණය බාදුන් දිනය 2017.11.14 

නේ කෂ නිධාරියා පලත අභියාචනය පයොමුකෂ දිනය 2017.10.30 

නේ කෂ නිධාරියා තීරණය බාදුන් දිනය ප්රතිචාරයේ 
පනොමැත 

පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබඳ පකොමින් වභාල පලත අභියාචනය 
පයොමුකෂ දිනය 

2018.01.23 

  
  

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

2017.07.31 ලැනි දින, අභියාචක පඳොදු අධිකාරිපයන්, 237 මශපඳොඩිකුම පව ලා පියව වංලර්ධනය කිරීම 
ප්රමාද වීම, වේබන්ධ පතොරතුරු ඉල්ා සිටින දීජ පමයට ප්රතිචාර පව පතොරතුරු නිධාරී 2017.10.03 
දිනැති ලිපිපයන්, පතොරතුරු අදාෂ අංලලින් බා ගැනීමට ශා ලිපි පල්ඛන ඳරිේා කර බා පිළිතුරු 
වැඳයීම වශා කාය දීර්ඝ කිරීමේ අලෙ බල දන්ලා ඇතජ පමයින් අතප්තතියට ඳේ අභියාචක විසින් 

නේකෂ නිධරයා (ව්ලපද් කටයුතු අමාතොං පල්කේ) පලත 2017.10.30 දින අභියාචනයේ පයොමු 

කර ඇතජ 2017.11.14 දිනැති ලිපිය මගින් පතොරතුරු නිධාරී විසින් අභියචකපේ පතොරතුරු ඉල්ලීමට 

පිළිතුරු වඳයා ඇති මුේ, ්යින් ද අතප්තතියට ඳේ අභියාචක විසින් 2018.01.23 ලැනි දින පතොරතුරු 
දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ පකොමින් වභාල පලත අභියාචනයේ පයොමුකරන දී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී ය 

 

 2 

අභියාචනය විභාග කරන අලව්ථාකේ උේගත් වූ කරුණු: 
අභියාචනය විභාග පකපරන අලව්ථාපේ දී අභියාචක විසින් ඉල්ා ඇති පතොරතුරු අඳැශැදිලි බලේ, ්පව  
ඉල්න පතොරතුරු කලපර්දැයි නි්හේතල දැේවුලපශොේ අලෙ පතොරතුරු වඳයා  දීමට සුදානේ බල පඳොදු 
අධිකාරිය විසින් ඉදිරිඳේ කෂ ද, අභියාචක අලෙ පතොරතුරු  නි්හේතල දැේවීමට අපඳොපශොවේ වියජ 
තලද, අභියාචක ඉදිරිඳේ කපෂ  ඔහුට අලෙ පතොරතුරු ැබීමට කල් ගතවීම යන ඳදනම මත අභියාචනය 
පයොමු කෂ බලයිජ  
 
නිකයෝගය: 
අභියාචක විසින් අලෙ පතොරතුරු නි්හේතල කර දැේවීමට අවමේ වීම පශ තුපලන් අභියාචනය නි්ප්රභා 
කරනු ැපේජ  
 

පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනපේ 32(3) ලගන්තිපේ පකොමින් වභා රීතීන්ට (ගාව්තු 
වශ අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), අනුල පමම නිපයෝගය අභියාචනපේ ඳාර්ලකරුලන් ශට බාදීමට 
කටයුතු කරන පමන් නිපයෝග කර සිටිමුජ 
 
 අභියාචනය පමපව  අලවන් කරනු ැපේජ 
  
 
 
***** 
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විනිසුරු පරෝහිනී ලල්ගම - පකොමින් වභා වාමාජික 
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පයේන නීතිඑ ්ව්ජ . ජ ංංහේපශ ලා - පකොමින් වභා වාමාජික 
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 ආචාර්ය පවවී තිරුචන්ද්රන් - පකොමින් වභා වාමාජික  
 
  


