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එල්. ඊ. අර්වින් එ. කර්මාන්ත ශා ලාණිජ කටයුතු අමාතාාංය/ සී/ව ාංකා වළුව  

 

RTIC Appeal (පඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) 141/2017 (2018.06.14 වශ 2018.07.25 දින ඳැලති පකොමින් 

වභා රැව්වීපේදී විභාග කිරීපමන් අනතුරුල 2018.07.25 දින අනුමත කරන ද නිපයෝගය)  

 

2016 අාංක 12 දරණ පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනපේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද 

නිපයෝගය වශ 2017 පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ පකොමින් වභා රීතින්හි (ගාව්තු වශ 

අභියාචන කාර්යඳටිඳාටිය), රීති අාංක 28 යටපේ ඳලතලාපගන යනු බන කාර්ය ඳටිඳාටිය. 

 

වභාඳති     -  මහින්ද ගේමේපි  

පකොමින් වභා වාමාජික   - තයෙ න නීඥ එ ්ව . . . ංචිහේතශාලා  

පකොමින් වභා වාමාජික   - ආචාර්ය තවල්වි තිරුචන්ද්ර  

පකොමින් වභා වාමාජික   - විනිසුරු තරෝහිනී ලල්ගම 

 

අධක්-ජනරාල්  - පියතිව ව රණසිචිශ 
 
අභියාචක   -          ්ල්. ඊ. අර්වින්  

පනොතීසිේඳාර්ලය      -           කර්මාන්  ශා ලාණිය කටයුතු අමා ොචිය 
 

පඳනීසිටීම 
අභියාචක   - ්ල්. ඊ. අර්වින් මශ ා 
තඳොදු අධිකාරිය   -  ්ව  ඈඳතේ මුෙ කෂමනාකරු ී/සව චිකා වුසව 
                                                              අයි. ්ව . වියයලර්ධණ  වශකාර අධෙක්ෂක, කර්මාන්  ශා           

ලාණිය කටයුතු අමා ොචිය 
  ඩී. ටී. ඩී. තලත් සිචිශ කෂමනාකරණ වශකාර 
  ්ව  ඈඳතේ මුෙ කෂමනාකරු ී/සව චිකා වුසව 
 

පතොරතුරු ඉල්ලීම පගොනු කරන ද දිනය: 2017.02.20 

පතොරතුරු නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:   2017.02.21; 2017.03.01  
 

නේකෂ නිධාරියා පලත අභියාචනය පයොමු කෂ දිනය: 2017.04.25 

නේකෂ නිධාරියා තීරණය බා දුන් දිනය:  2017.05… 

RTIC පකොමින් වභාල පලත අභියාචනය පයොමු කෂ දිනය:  2017.07.12 

 

අභියාචනයට ඳසුබිේවූ කරුණු: 
 

අභියාචක විසින් 20.02.2017 දරණ ලිපිය මගින් ඳශ  වදශන් ත ොරතුරු ඉල්ා ඇ . 
1. HRC 1785/8 දරණ මානල හිමිකේ තකොමින් වභාතේ නිතයෝගය ඳරිදි තගවිය යුතු රු.10, 000/- 

දීමනාල තගලා තිතේද? 
2. තගලා ඇත්නේ ්හි දිනය වශ අචිකය 
3. 2009.03.27 දින සිට තේ දක්ෂලා තනොතගවීමට තශාතු  ශා තගලන්තන් නේ තගලන දිනය 
4. ්ම තගවීම තනොකරන්තන් නේ ්යට අදාෂ තශාතුන් වශ තශාතු ශා ්යට අදාෂ නිෂධාරියාතේ නිය, 

නම ශා ලිපිනය 
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2017.02.21 දින  දරණ ලිපිය මගින් කාර්මාන්  වශ ලාණිය කටයුතු අමා ොතත ත ොරතුරු නිධාරි/ 
තයෙ න වශකාර තල්කේ, ප්රතිලයුශග කරණ අචිතතත ොරතුරු නිධරයා, තල  අම න ද ලිපිය මගින් 
දන්ලා ඇත්තත් අභියාචක විසින් ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු, 2016 අචික 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ  

අයිතිලාසිකේ පිළිබද ඳන  වශ චක්රතල්  අචික RTI/01/2016 නිතයෝග ඇතුෂත් 2004/66 දරණ නිතයෝග 
ගැවට් ඳත්රය අනුල අදාෂ ත ොරතුරු බා තදන තවට ය.  
2017.03.01 දිනැති ලිපිය මගින් අතිතර්ක තල්කේ (ප්රතිලයුශග කරණ), වභාඳති ී/සව චිකා වුසව තල  
ත ොරතුරු ඉල්ලීම තයොමු කර ඇ . තමයට ප්රතිචාර දක්ෂලමින් මුෙ කෂමනාකරු ී/සව චිකා වුසව 
ආය නතත සියලු ඳෂංරුදු තවාලකයන් ලන්දි බා ඉලත්ල තගොව  ඇති බැවින් ලිපි තගොනු තවොයා ගැනීම වශා 
වශ  ශවුරු කර ගැනීම වශා අම ර කායක්ෂ ඉල්ා සිටින දී. තකතවා  වුලද ඉල්ා ඇති ත ොරතුරු බා 

දීමට  තඳොදු අධිකාරිය ්කඟ වුලද, ්ය  බා දීම දීර්ඝග කායයකින් ප්රමාද කෂ වී ඇති බැවින් අභියාචක 
2017.04.25 දින ල නේකෂ නිධරයාට අභියාචනයක්ෂ තයොමු කරන දී. තමයට ප්රතිචාරයක්ෂ තව දින රහි  
ලිපියක්ෂ මගින් නේකෂ නිධරයා, අතිතර්ක තල්කේ (ප්රතිලයුශග කරණ) තල  තමම ඉල්ලීම පිළිබල 

සිහිකැවීමක්ෂ සිදු කර ඇ . ඒ අනුල නැල ත් අතිතර්ක තල්කේ (ප්රතිලයුශග කරණ), වභාඳති ී/සව චිකා 
වුසව තල  2017.05.21 දිනැති ලිපිය මගින් ත ොරතුරු අභියාචක තල  ශැකි ඉක්ෂමනින් බා දීමට කටයුතු 
කරන තව දන්ලා ඇ . තකතවා තශෝ තමදින සිට මාව තදකකට ආවන්න කායක්ෂ ග වීතමන්ද අභියාචක 
තල  ත ොරතුරු බා තනොදුන් බැවින් 2017.07.12 දිනැතිල අභියාචක තකොමින් වභාල තල  අභියාචනයක්ෂ 
තයොමු කරන දී.  

අභියාචනය විභාග කිරීපේ අලව්ථාපේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2018.06.14 දිනැති අභියාචනා විභාගතතදී තඳොදු අධිකාරිය ලනුතලන් දක්ෂලා සිටිතත දැනට ී/සව චිකා වුසව 
කාර්යක්ෂමල ඳලත්ලාතගන තනොයන අ ර ්හි සිටි තවාලකයක්ෂ ඉලත් වී ඇති බලත්, ඔවුන්ට තගවීමට ඥ රණය 

කර ඇති රු.10,000 තගලමින් ඳලතින බලත්ය.  ලද තමම අභියාචනතයහි අභියාචක ලන ්ල් ඊ අර්වින් 
මශ ාට HRC 1785/8 මානල හිමිකේ තකොමින් වභාතේ නිතයෝගය ඳරිදි තගවිය යුතු රු 10000ක මුද බා 
දීමට ්කඟ විය.  
කර්මාන්  ශා ලාණිය කටයුතු අමා ොචිය තමම ්කඟ ාලය ඳරිදි 2018.06.29 දිනට තඳර කටයුතු කරන 
තවට 2018.06.21 දිනැති ලිපිය මගින් වභාඳති ී/සව චිකා වුසව තල  දන්ලා ඇ . ඒ අනුල  මුෙ 
කෂමනාකරු ී/සව චිකා වුසව  තේ වේබන්ධල කටයුතු කර ඇති බලට 2018.07.10 දිනැති ඔහු තල  
තකොමින් වභාලට තයොමු කර ඇති ලිපිය වශ ඊට අමුණා ඇති තචක්ෂ ඳ  ශා ලවුචරය මගින් ඳැශැදිලි විය. 
 

නිපයෝගය: 
අභියාචකට අලෙ තගවීම සිදුවී ඇති බැවින් ්ම වමයය ම  අභියාචනය අලවන් කරනු ැතේ. 
තකොමින් වභා රීතින්හි, රීති අචික 27 (ගාව තු ශා අභියාචනා කාර්යඳටිඳාටිය, ගැවට් අචික 2004ස66, 2017.02.03)  
ප්රකාරල තමම නිතයෝගය තදඳාර්ලය තල  වන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 

 
............................................................. 
මහින්ද ගේමේපි - වභාඳති  
 
.............................................................. 
්ව . . . ංචිහේතශාලා - තකොමින් වභා වාමාජික  
 
.............................................................. 
තවවී තිරුචන්ද්රන් - තකොමින් වභා වාමාජිකා  
 
............................................................. 
තරෝහිනී ලල්ගම - තකොමින් වභා වාමාජිකා 
 
**** 


