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එව්.ජී.එඩ්වින් එ. ආරක්ක අමාත්ාාංය  

RTIC Appeal (ලේඛනගත් කාර්යඳටිඳාටිය) 86/2018 (2018.04.05 දින ඳැලති ලකොමින් වභා රැව්වීලේදී 

විභාග කිරීලමන් අනතුරුල අනුමත් කරන ද නිලයෝගය)  

2016 අාංක 12 දරණ ලත්ොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනලේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල 

කරන ද නිලයෝගය වශ 2017 ලත්ොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම  පිළිබ ලකොමින් වභා රීතින්හි 

(ගාව්තු වශ අභියාචන කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අාංක 28 යටලේ ඳලත්ලාලගන යනු බන කාර්ය ඳටිඳාටිය. 
 
වභාඳති     -  මහින්ද ගේමේපි මශ ා 
ලකොමින් වභා වාමාජික - තජෙ න නීඥ  එව . ජී. පුංචිතශේලා මශ ා 
ලකොමින් වභා වාමාජික -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර මිය 
අධක්-ජනරාේ  - පියතිව ව රණසිුංශ මශ ා 
 
අභියාචක   - එව .ජී.එඩ්වින් මශ ා 

ලනොතීසිේඳාර්ලය  - නේ කෂ නිධාරී, රාජෙ ආර්ෂක අමා ොුංය  
  
ලත්ොරතුරු ඉේලීම ලගොනු කරන ද දිනය: 2017.10.19 

ලත්ොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:   2017.10.26 (ැබුණු බල දැන්වීම) 

නේකෂ නිධාරියා ලලත් අභියාචනය ලයොමු කෂ දිනය: 2017.11.22 
 

නේකෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:  ප්රතිචාරය්ෂ නැ  

RTIC ලකොමින් වභාල ලලත් අභියාචනය ලයොමු කෂ දිනය:  2017.12.15 
 

 
  
අභියාචනයට ඳසුබිේවූ කරුණු: 

අභියාචක 2017.10.19 දිනැති ඉල්ලීම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු විමවා ඇ . 
1. අභියාචකතේ විශ්රාම ලැප් ල බාගැනීම වේබන්ධතයන් 2016.08.11. දින ඳැලැත්වූ මශජන 

තඳත්වේ පිළිබ කාරක වභාතේදී අමා ෙුං නිධාරීන්තේ එක්ත්ලය ඇතිල කාරක වභාතේදී 

එෂැඹි ඥරණය පිටඳ  (තඳොදු අධිකාරිය තල ) ැබුතන්ද? 

2. එකී ඥරණය වේබන්ධතයන් ප්රගතිය විමීමතේ ලාර් ාල්ෂ කැලමින් 201..01.03 ලන දින මශජන 

තඳත්වේ කාරක වභා කාර්යාුංය මඟින් (තඳොදු අධිකාරිය තල ) එලන ද ලිපිය ැබුතන්ද? 

3. එකී ඥරණතේ වශන් ඳරිදි යුධ ශමුදා ව තේච්ඡා තවේලය්ෂ ඇති තවේලකයන්ට විශ්රාම ලැප් ල 

බාදීතේදී රාජෙ තවේලය  ඳෂාත් රාජෙ තවේලය  රාජෙ වුංව ාාලක ම්ඩලයක  රජය අනුබ්ධධ 

ලෙලව ාාපි  ම්ඩලයක තඳර තවේලා කායද ඇතුත්ල විශ්රාම ලැප් ල වකව  රීරීතේ අමා ෙ 

ම්ඩල වුංත්ධය ඉදිරිඳත් කරනු ැබුතේ කලදාද? 

4. එහි පිටඳ ්ෂ බාගැනීම 

5. ඒ අනුල ලයව 6.්ෂ ලන විශ්රාම තගොව  ලවර 8්ෂ ග  ලන අභියාචක  ශට විශ්රාම ලැප් ල බා ග  

ශැරී ලන්තන් කලදාද? 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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ත ොරතුරු නිධාරියාතගන් ඥරණය්ෂ තනොැබීම තශේතුතලන් අභියාචක 2017.11.22 දිනැතිල නේකෂ 

නිධාරියා තල  අභියාචනය්ෂ තයොමුකර ඇ . නේකෂ නිධාරියාතගන් ප්රතිචාරය්ෂ තනොමැති 

තශේතුතලන් අභියාචක 2017.12.15 දිනැතිල තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොමුකර ඇ .  

 

අභියාචනය විභාග කිරීලේ අලව්ථාලේදී උද්ගත්වූ කාරණා: 
 
තකොමින් වභාතේ තනොඥසි ලට තඳොදු අධිකාරිය තශෝ අභියාචක ප්රතිචාර ද්ෂලා තනොමැ . 

 
නිලයෝගය  

 
අදාෂ අභියාචනය පිළිබල කරුණු වෂකා බැලීමට ප්රමාණලත් ත ොරතුරු තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ 

තනොමැති තශයින්, ලිඛි  ත්ධනා තගොනු කර දැ්ෂවීමට අලව ාාල බා දීම වශා 2018.06.07 දිනට කල් 
 බනු ැතේ.  
 
**** 
 
RTIC Appeal (ලඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) 86/2018 (2018.06.07 දින ඳැලති ලකොමින් වභා රැව්වීේ ලදී 

විභාග කිරීලමන් අනතුරුල අනුමත් කරන ද නිලයෝගය)  
2016 අාංක 12 දරණ ලත්ොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනලේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල 

කරන ද නිලයෝගය වශ 2017 ලත්ොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිලාසිකම  පිළිබ ලකොමින් වභා රීතින්හි 

(ගාව්තු වශ අභියාචන කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අාංක 28 යටලේ ඳලත්ලාලගන යනු බන කාර්ය ඳටිඳාටිය. 
 
වභාඳති     -  මහින්ද ගේමේපි මශ ා 
ලකොමින් වභා වාමාජික - තජෙ න නීඥ  එව . ජී. පුංචිතශේලා මශ ා 
ලකොමින් වභා වාමාජික -  ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර මිය 
ලකොමින් වභා වාමාජික - විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම 
අධක්-ජනරාේ  - පියතිව ව රණසිුංශ මශ ා 
 
අභියාචක   - එව .ජී.එඩ්වින් මශ ා 

ලනොතීසිේඳාර්ලය  - නේ කෂ නිධාරී, රාජෙ ආර්ෂක අමා ොුංය  
   

 
අභියාචනය විභාග කිරීලේ අලව්ථාලේදී උද්ගත්වූ කාරණා: 
 
තකොමින් වභාතේ තනොඥසි ලට ප්රතිචාර ද්ෂලමින් 2017.12.14 දිනැතිල අභියාචක තල  විමවා සිටින 
ද ත ොරතුරු වේබන්ධල පිළිතුර්ෂ බා තදන ද බලත්, ඊට අම රල එහි වශන් කරුණු වේබන්ධල 

ලර් මාන  ත්ත්ලයද ලැඩි දුරටත් ද්ෂලමින් තඳොදු අධිකාරිය 2018.04.19 දිනැති ලිපිය මගින්, අභියාචකටද 
පිටඳත් වහි ල, තකොමින් වභාලට දන්ලා ඇ . 
 

එතමන්ම, අභියාචක විසින් දින රහි  ලිපිය්ෂ මගින් (තකොමින් වභාල විසින් 2018.04.05 දින ැබී ඇ ) 
විමවා සිටි ත ොරතුරු ලට තඳොදු අධිකාරිය විසින්  මාට වැහීමකට ඳත් ලන පිළිතුර්ෂ බා දුන් බලත් 
එමනිවාතලන් අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට අලෙ ාල්ෂ තනොමැති බලත් තකොමින් වභාලට දන්ලා 
ඇ . 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාලඉදිරිපිටදී ය. 
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නිලයෝගය  

 
අභියාචකට විමවා සිටිනු ැබ ත ොරතුරු ලට වැහීමකට ඳත් විය ශැරී පිළිතුර්ෂ ැබී ඇ .   
 
අභියාචනය තමයින් අලවන් කරනු ැතේ. 
**** 
 


