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එච්. බී. ගුණරත්න එ. විශ්රාම ව ලුප් ද පාරාතමේප්තුවල 

  
RTIC Appeal (පඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) / 317/ 2018 (2018.08.13 දින ඳැලති පකොමින් වභා රැව්වීපේ 
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 
  
වභාරති                                              : මහින්ද ගේමන්පි 

පකොමිතු වභා වාම වාජිකයිතු    : විනිසුරු පරෝහිනී ලල්ගම 
        පයේන නීතිඑ ්ව්ජ . ජ ංංහේපශ ලා 

               ආචාර්ය පවල්වි තිරුචන්ද්රන් 
 
අභියාචක                              : ්ච්ජ බීජ ගුණරේන මශතා 

පනොතිසි ත් රාතමල           : පල්කේ,  ව්ලපද් කටයුතු අමාතොංය 
 

පරනීසිටීම ව      
අභියාචක                  -  ්ච්ජ බීජ ගුණරේන මශතා 
පඳොදු අධිකාරිය          - ආර්ජ ්ේජ ඩබ්ලිව්ජ පේජ රේනායක, නීති නිධාරී (ලැඩ බන), ව්ලපද් 
කටයුතු අමාතොංය 

  වීජ පේජ ්ේජ වීරසිංශ, ව්ලපද් කටයුතු අමාතොංය 
 
 

පතොරතුරු ඉල්ලීම කෂ දිනය 2017.05.24 

පතොරතුරු නිධාරියා තීරණය බාදුන් දිනය 2017.11.07 

නේ කෂ නිධාරියා පලත අභියාචනය පයොමුකෂ දිනය 2018.02.03 

නේ කෂ නිධාරියා තීරණය බාදුන් දිනය ප්රතිචාරයේ 
පනොමැත  

පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබද පකොමින් වභාල පලත අභියාචනය 
පයොමුකෂ දිනය 

2018.03.03 

අභියාචනයට රසුබි් වූ කරුණු: 

2017.05.24 ලැනි දින අභියාචක විසින් පඳොදු අධිකාරිපයන් ඳශත පතොරතුරු ඉල්ා සිටින දී:  
විශ්රාම ගැන්වීම පශෝ විශ්රාම ලැප ඳ පශෝ ලැන්ද අ අනේදරු විශ්රාම ලැප  ද දායක  මුදල් ආඳසු 
බා ගැනීම පශෝ යන සියළු කරණා ලට අදාෂල අභියාචකයා විසින් විශ්රාම ලැප  ද 
පදඳාර්තපේන්තුලට ්ලන ද,  විශ්රාම ලැප  ද පදඳාර්තපේන්තුල විසින් වුව ල පශෝ පලනේ 
ආයතන ලට පයොමු කරන ද  ලිපි ල පිටඳේ පශෝ අභියාචකයා පලත ්ලන ද, ඳව්වර කාඳ 
අධොඳන කාර්යයාය විසින් විශ්රාම ලැප  ද පදඳාර්තපේන්තුලට ්ලන ද, සියලු ලිඛිත පශෝ මුද්රිත 
ද්රලෙ ල පතොරතුරු පිටඳේ, විදුේ තැඳැල් ඳවිවිඩ පිටඳේජ 
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පමයට ප්රතිචාර පව පතොරතුරු නිධාරී 2017.11.03 දිනැති ලිපිපයන්, අදාෂ පතොරතුරු විශ්රාම ලැප  ද 

පදඳාර්තපේන්තුපව් දායක මුදල් අංය විසින් අංක 82/838502 ශා 2017.06.12 දිනැති ලිපිපයන් 
අභියාචක පලත ඒලා ඇති බල දන්ලා ඇතජ  පමයින් අතු දතියට ඳේ අභියාචක විසින් වේපූර්ණ  පනොවූ, 
පනොමග යලන පශෝ වාලදෙ පතොරතුරු ප්රදානය කිරීම යන ඳදනම මත නේ කෂ නිධාරී පලත 

2018.02.03 ලැනි දින අභියාචනයේ පයොමු කරන දීජ පමයට ප්රතිචාරයේ පනොද පශයින්, අභියාචක 
විසින් 2018.03.03 ලැනි දින පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබ පකොමින් වභාල පලත 
අභියාචනයේ පයොමුකරන දීජ  
  
අභියාචනය විභාග කරන අලව්ථාපේ උද්ගේ වූ කරුණු: 
පඳොදු අධිකාරිය විසින් අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ කරන ද පතොරතුරු බා දීමට කල්ගත වීමට පශ තු 

විභාගය අලවථ්ාපව්දී ඳැශැදිලි කරන දීජ ඒ අනුල, 1/2015 වශ 2015.02.10 දිනැති චක්රපල්යය යටපේ, 
දායක මුදල්  බා ගැනීපේ ඉල්ලීම ක යුේපේ කාඳ අධොඳන කර්යයාපයනිජ අභියාචක 
වේබන්ධපයන් ්ම ඉල්ලුේඳත ැබී ඇේපේ 2018.02.22 ලැනි දින ලන බලේ, 2018.04.02 ලැනි දින 
දායක මුද ගණනය කර යලා පේ ලන විට අදාෂ පගවීමද සිදු පකොට ඇති බලට තල දුරටේ පඳොදු 
අධිකාරිය විසින් ඉදිරිඳේ කරන දීජ  ඉදිරිඳේ කෂ ද, අභියාචක අලෙ පතොරතුරු  නි්හේතල දැේවීමට 
අපඳොපශොවේ වියජ තලද, අභියාචක ඉදිරිඳේ කපෂ  ඔහුට අලෙ පතොරතුරු ැබීමට කල් ගතවීම යන 
ඳදනම මත අභිචනය පයොමු කෂ බලයිජ පමය අභියාචක විසින් ද පිළිගන්නා දීජ  
 
නිපයෝගය: 
පතොරතුරු ඉල්ලීමට අදාෂ අරමුණ දැනටමේ වාේාේ වී ඇති බැවින් අභියාචනය අලවන් කරන දීජ  
 

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 
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