
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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W V D S පු්ඳකුමාර එ. සී ාලක ප්රා තේශීය තේකේ කාර්යාය 

RTIC Appeal (තඳෞේගලික විභාග කිරීම )/382/2018 - 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනතේ 32(1) ලගන්තිය ප්රාකාරල 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 2018.09.18 දින ඳැලති තකොමින් වභා රැව්වීතේ තකොටවක් තව ඳලේලන 

දී. 

වභාපති - මහින්ද ගේමන්පි  

ක ොමින් වභා වාමාජි  - ජ්තය්ඨ නීතීඥ  එව්. ජී. පුංචිතශේලා 

 ක ොමින් වභා වාමාජි  - ආචාර්ය තවවී තිරුචන්ේර.න්  

ක ොමින් වභා වාමාජි  - විනිසුරු තරෝහිනී ලේගම   

 

අධ්යක්ව ජනරාල් - පියතිවව් රණසිංශ  

 

අභියාච  - W V D S පු්ඳකුමාර 

කනොතීසි ත් පාර්ල - නේකෂ නිධාරී, සී ාලක ප්රා තේශීය තේකේ කාර්යාය 

 

කපනීසිටීම 

අභියාච  - W V D S පු්ඳකුමාර 

කපොදු අධි ාරිය - K S දිේශානි, ප්රාවතේශීය තේකේ  

ත ොරතුරු ඉේලීම තගොනු කරන ද දිනය: 2018.03.01 
ත ොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය: 2018.03.19 
නේකෂ නිධාරියා තල  අභියාචනය තයොමු කෂ දිනය: 2018.04.03 
නේකෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය: 2018.04.04 (ලිපිය ේ බල දැන්වීම)  

RTIC තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොමු කෂ 
දිනය: 

2018.05.02 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු:  

අභියාචක, 2018.03.01 දින ලිපියක් මඟින් ඳශ  වශන් ත ොරතුරු ඉේා සිටින දී. 

1. අභියාචක ශට අදාෂ රජතේ  ක්තවේරු ලටිනාකම  නීේයාඳනුකූ තනොලන තව වශ කුඨ අයුරින් 

බා ගනිමින්, ලන්දි මුදේ තගව කාය තුෂ ඉදිරිඳේ කෂ විතරෝධ ා ලිපිතේ පිටඳ   

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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2. අභියාචකතේ නිලවට ආවන්න නිලාව ගණනාලක  ක්තවේරු ලටිනාකම රුපියේ ක් 2 කට අඩු 

බල එම විතරෝධ ාලතේ වාලේයල කරුණු දැක්ව බැවින් ඔහු ඉේා සිටි අලට නිලාව ල ලටිනාකේ  

 

3. අදාෂ ගණකාධිකාරී විසින් රාජකාරී කෂ නි මුේරාලල අලභාවි ා කර පුේගලික ව අල්යක ා වශා 

 ක්තවේරු ලටිනාකේ ඉේල ලිපිතේ පිටඳ   

 

4. අදාෂ ගණකාධිකාරී විසින් අභියාචක ශට එතරහිල එව ලිපි පිටඳේ  

 

ත ොරතුරු නිධාරී 2018.03.19 දිනැති ලිපිතයන් අභියාචකට දන්ලා සිටිතේ තඳොදු අධිකාරිය තමම 

පිළිතුරු බා දීම වේබන්ධල තකොමින් වභාතේ උඳතදව් ඳ ා ඇති බලයි. එමඟින් වැහීමකට ඳේ තනොව 

අභියාචක, 2018.04.03 නේකෂ නිධාරියාට අභියාචනයක් තයොමු කරන දී. නේකෂ නිධාරී 

2018.04.04 දින අභියාචක ශට ලිපිය ේ බල දැන්වීමක් සිදු කෂද එයට පිළිතුරු වැඳයීමට අතඳොතශොවේ 

ව තශයින් එයින් වැහීමකට ඳේ තනොව අභියාචක 2018.05.02 දින තකොමින් වභාල තල  අභියාචනයක් 

ඉදිරිඳේ කතෂේය.  

අභියාචනා අලව්ථාකේ උද්ගත වූ  ාරණා: 

තඳොදු අධිකාරිය තකොමින් වභාල ශමුතේ ඳලවා සිටිතේ 1 ලන අයි මය වේබන්ධල 2018.06.05 දින 

ඔවුන් අභියාචකට පිළිතුරු වැඳය අ ර, 4 ලන අයි මය යටතේ ඉේා ඇති ත ොරතුර වශ 1 ලන අයි මය 

යටතේ ඉේා ඇති ත ොරතුර එකම ත ොරතුර ලන බලයි.  ලද 2 ලන අයි මයට අදාෂ ලන ත ොරතුරු 

2018.09.14 දින බා දුන් බලට තඳොදු අධිකාරිය  ලදුරටේ ඳලවා සිටිතේය. 

1 වශ 2 ලන අයි මයන්ට අදාල බා දුන් ත ොරතුරු පිළිබල  මා වැහීමකට ඳේ ලන බලට අභියාචක 

තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ ඳැලසීය. 

3 ලන අයි මයට අදාල ඉේා සිටි M D S A තඳතර්රා මශ ාතේ ලිපිය වේබන්ධල තකොමින් වභාල 

ශමුතේ අභියාචනයක් ඳලතින තශයින් එම ත ොරතුරු බා දීම පිළිබල තඳොදු අධිකාරිය තකොමින් 

වභාතලන් විමවන දුල, එය බා දීම වේබන්ධල කිසිදු ගැටලුලක් තනොමැති බලට තකොමින් වභාල ඳලවා 

සිටිතේය. ඉන්ඳසු, තමම ත ොරතුරු අභියාචකට බා දීමට තඳොදු අධිකාරිය එකඟ විය.  

නිකයෝගය: 

තඳොදු අධිකාරිතේ එකඟේලය ඳරිදි අයි ම අංක 3 යටතේ ඉේා සිටි ත ොරතුරු අභියාචකට බා දීමට 

තඳොදු අධිකාරියට තමයින් නිතයෝග කර සිටිමු.   

අභියාචනය තමතවේ අලවන් කරන දී. 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ  27(3) ලගන්තිතේ තකොමින් වභා රීතීන් ට (ගාව්තු වශ 

අභියාචනා කාර්යයඳටිඳාටිය), අනුල තමම නිතයෝගය අභියාචනය ඳාර්ලකරුලන් ශට බා දීමට කටයුතු 

කරන තමන් නිතයෝග කරයි. 

**** 


