ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකභ පිළිඵ තකොමින් වබාල ඉදිරිපිටදී ය.
එම්.පි.කේ මගම්මන එ. ශ්රී ංකා විභාග කදඳාර්තකම්න්තුල
RTIC Appeal (කඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) 339/2018 (2018.08.28 දින ඳැලති කකොමින් වභා
රැව්වීකම්දී විභාග කිරීකමන් අනතුරුල අනුමත කරන ද නිකයෝගය)
2016 අංක 12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකම් අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනකේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල
කරන ද නිකයෝගය වශ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකම් අයිතිලාසිකම පිළිබ කකොමින් වභා රීතින්හි
(ගාව්තු වශ අභියාචන කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටකේ ඳලතලාකගන යනු බන කාර්ය ඳටිඳාටිය.
වභාඳති
කකොමින් වභා වාමාජික
කකොමින් වභා වාමාජ

-

භහින්ද ගේභේපි
තයෙන නීඥ එ ්ව. . . ංචිහේතශාලා
ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර

කකොමින් වභා වාමාජික

-

විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගභ

අධයේ-ජනරාල්

-

පියතිවව රණසිචිශ

අභියාචක
කනොතීසිේඳාර්ලය
කඳනීසිටීම

-

්ේ.පි.තේ භගේභන
නේකෂ නිධාරියා, ශ්රී චිකා විබාග තදඳාර් තේන්තුල

අභියාචක
තඳොදු අධිකාරිය

-

්ේ.පි.තේ භගේභන
ඳැමිණ නැ

කතොරතුරු ඉල්ලීම කගොනු කරන ද දිනය:

2017.12.20

කතොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:

පිළිතුරේ නැ

නම්කෂ නිධාරියා කලත අභියාචනය කයොමු කෂ දිනය:

2018.01.29

නම්කෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:

පිළිතුරේ නැ

RTIC කකොමින් වභාල කලත අභියාචනය කයොමු කෂ දිනය:

2018.03.28

අභියාචනයට ඳසුබිම්වූ කරුණු:

2017.12.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීභ භගින් අභියාචක 2017.04.25 දින ඳැලති කේකරු නිධාරින් ඵදලා
ගැනීතේ සීමි
රග විබාගයට අදා ඳශ ත ොරතුරු ඉල්ා ඇ .
1. රායකාරී ඉටු කෂ විබාග ාාඳතිලරුන් තල විබාග තකොභවාරිව විසින් ඵා දුන් උඳතදව ශා
නිතයෝග වදශන් තල්ඛනල පිටඳත් ,
2. පිළිතුරු ඳත්ර ඇගයීභ සිදු කෂ ඳරීේකලරුන් තල විබාග තකොභවාරිව විසින් ඵා දුන් උඳතදව
ශා නිතයෝග වදශන් තල්ඛනල පිටඳත්,

1

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකභ පිළිඵ තකොමින් වබාල ඉදිරිපිටදී ය.
3. පිළිතුරු ඳත්ර ඇගයීභ සිදු කෂ ඳරීේකලරුන් තල විබාග තකොභවාරිව විසින් ඵා දුන් උඳතදව
ශා නිතයෝග ඵා දී තනොභැති නේ ඒ ඵල ලිඛි ල,
4. විබාගය ඳැලැත්ව ්ේ ්ේ විබාග ාා වථාන ග කර තිබු ඳාවල් තලන් තලන් ලතයන්,
5. ්ේ ්ේ විබාග ාාල රයාකාරී ඉටු කරනු ැබ විබාග ාාඳතිලරුන්තේ නේ වශ රායකාරී
ලිපිනයන් ,
6. කේකරු නීති ප්රන ඳත්රතේ වශ සිද්ධි අධ්යන ප්රන ඳත්රතේ පිටඳ ේ ඵැගින් (පිළිතුරු වැඳයීභට
තඳර නීති ප්රන ඳත්රයේ වශ සිද්ධි අධ්යන ප්රන ඳත්රයේ ඵැගින් ),
7. විබාගතේ ප්රතිප නිකුත් කිරීභට ඵය ඵා දුන්තන් යේ නිධාරිතයේ නේ ්භ නිධාරියාතේ
නභ, නතුරු වශ රායකාරී ලිපිනය තශෝ යේ කමිටුලේ නේ ්භ කමිටුතේ වාභාජිකයන්තේ
නේ, නතුරු වශ රායකාරී ලිපිනයන්,
8. ්ේ ්ේ විබාග භධෙවථානල ්කිතනකට ඳටශැනි උඳතදව ශා නිතයෝග විබාග ාාඳතිලරු
විසින් අතේේකයින්ට ඵා දී ඇති ඵලට ්භ විබාගතේ ප්රතිප නිෂ ලතයන් නිකුත් කිරීභට
තඳර විබාග තකොභවාරිව යනරාල්ලරයා දැනුලත්ල සිටිතේ ද නැතිද යන්න
9. විබාගතේදී පිළිතුරු වැඳයීභට ප්රන ඳත්රත්ර තදක වදශාභ අතිතර්ක කඩදාසි ඵා දී ඇති විබාග
භධෙවථාන කලතර්ද යන්න
10. විබාගතේදී පිළිතුරු වැඳයීභ කේකරු නීති ප්රන ඳත්රය වදශා ඳභණේ අතිතර්ක කඩදාසි ඵා දී
ඇති විබාග භධෙවථාන කලතර්ද යන්න
11. විබාගතේදී පිළිතුරු වැඳයීභට ප්රන ඳත්ර තදක වදශාභ අතිතර්ක කඩදාසි ඵා තනොදුන් විබාග
භධෙවථාන කලතර්ද යන්න
12. කේකරු නීති ප්රන ඳත්රතේ පිළි රු ඇගයීභ වදශා කුණු ඵා දීතේ විධිභත් ඳරිඳාටියේ
(Marking Scheme) අනුගභනය කතෂා ද නැතිද යන්න
13. සිද්ධි අධෙන ප්රන ඳත්රතේ පිළි රු ඇගයීභ වදශා කුණු ඵා දීතේ විධිභත් ඳරිඳාටියේ
(Marking Scheme) අනුගභනය කතෂා ද නැතිද යන්
ත ොරතුරු නිධාරියාතගන් වශ නේකෂ නිධාරියාතගන් නියමි කාය තුෂ පිළිතුරේ තනොැබීභ
තශාතුතලන් අභියාචකයා 2017.09.26 දින තකොමින් වබාලට අභියාචනයේ ඉදිරිඳත් කරන දී.
අභියාචනය විභාග කිරීකම් අලව්ථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා:

අභියාචක අභියාචනය විබාග කරන අලවථාතේදී ඳලවා සිටිතේ ඔහු 2017.04.25 දින ඳැලති කේකරු
නිධාරින් ඵදලා ගැනීතේ සීමි
රග විබාගයට තඳනී සිටින ද විබාග අතේේකතයකු ඵලත් ඊට අදාෂල
ඉශ ලියවිලි අලෙ ඵලත් ඳලවා සිටින දී. ඵල ඳලවා සිටන දී.
කඳොදු අධිකාරිය අභියාචනා විභාගයට කනොඳැමිකණන ද අතර, කමම අභියාචනා විභාගය 2018.08.28
දින ඳ.ල. 3.30 ට ඳැලැේකලන බල 2018.07.20 දිනැති ලිපිය මගින් කඳොදු අධිකාරිය දැනුලේ කර ඇත.
නිකයෝගය
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකභ පිළිඵ තකොමින් වබාල ඳාර්ලිතේන්තුල විසින් 2016 අතගෝවතු 04
දින ඳාර්ලිතේන්තුල විසින් ්කභතිකල වේභ කරන ද 2016 අචික 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ
අයිතිලාසිකභ පිළිඵ ඳන යටතත් පිහිටුලන ද වලාධීන තකොමින් වබාලකි. ්භ ඳනතත් 15 (අ)
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකභ පිළිඵ තකොමින් වබාල ඉදිරිපිටදී ය.
ලගන්තිය යටතත් ඳරීේණ ඳැලැත්වීභට ශා ්භ ඳරීේණ වශා තඳනීසිටින තව යේ ැනැත් කු තල
නියභ කිරීභට තකොමින් වබාලට ඵ  ඵාදී ඇ .
ඉශ වශන් අභියාචනය වශා, කඳොදු අධිකාරිය තකොමින් වබාල විසින් වබාල ඉදිරිතේ තඳනී සිටීභට
නිකුත් කරන ද තනොඥ සියට අනුල තඳනී සිටීභ ඳැශැර ශැරීතභන්, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකභ
පිළිඵ ඳනතත් 39(1)(ඇ) ලගන්තියට අනුල භතශව රාත්ලරයකු විසින් ඳලත්ලනු ඵන  න න
විබාගයකින් ඳසු ලරදකරු තකොට රුපියල් ඳනවදශවේ තනොඉේභලන දඩ මුදකට තශෝ අවුරුදු තදකක
කායේ තනොඉේභලන ඵන්ධනාගාරග කිරීභකට තශෝ ්භ දඩය ශා ඵන්ධනාගාරග කිරීභ යන
තදකටභ ේ විය ශැකිය.
ඒ අනුල කඳොදු අධිකාරිය තනොඳැමිණීභ නිවා 2018.10.10 දින ඳ.ල. 12.45 ට කල් ඵන ද තභභ
අභියාචනය වශා ්දිනට ඳැමිණන තවට තකොමින් වබාල විසින් නිතයෝග කරනු ැතේ.
අභියාචනය තභයින් කල් ඵනු ැතේ.
මීෂඟ විබාග ලාරය: 2018.10.10
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