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එම්.ජී. හරිස්චන්ද්රරත්න එ. ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය 
 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන්ද් විභාග කිරීම)/ 1113 /2019 (2019.06.25 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව 
කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 
(ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  
 
සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
යකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
යකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
යකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අභියාචක   -     එේ.ජී. හරිසවචන්රරත්න 
යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේ කළ නිලධොරී, ශ්රී ලංකො වරොය අධිකොරිය 
 
යපනීසිටීම   
අභියොචක   - එේ.ජී. හරිසවචන්රරත්න 

නීතිඥ අසංක දිසොනොයක 
තපොදු අධිකොරිය  - උපල් යයතිසවස, වැඩබලන අධෙක්ෂ/ ත ොරතුරු නිලධොරී 

බී.එල්.එේ. ඉනොසව, ත ොරතුරු නිලධොරී 
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.10.23 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.12.04 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.11.30 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.12.10 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.01.21 

 
අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.10.23 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  දැක්තවන ත ොරතුරු ඉල්ලො 
සිටින ලදි. 
 
2016/10/06 දිනැති ප්රධොන ක්රි. කලොපය (බ.තව.) ක්රි.තකො.පි./ප.බ.ප./2791 ලිපියට අදොළ පරීක්ෂණ වොර් ොව 
ලබො ගැනීම. 
 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.12.04 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් දන්වො සිටිතේ අභියොචක විසින් ඉල්ලො 
ඇති ත ොරතුරු ලබො ගැනීම සඳහො අදොළ තකොට්ඨොශයන් (ක්රියො කරවන තකොට්ඨොශය, මොනව සේපත් 
තකොට්ඨොසය සහ තල්කේ කොර්යොලය) තව  උපතදසව ලබො දී ඇති නමුත් අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති 
ත ොරතුරු ඇතුළත් ලිපිතගොනුව තසොයො ගැනීමට තනොහැකි  ත්වයක් පවතින බව දන්වො ඇති බවයි. 
 වද අදොළ ලිපිතගොනුව තසොයො ගැනීමට අවශෙ පියවර ගන්නො තලස අදොළ නිලධොරීන්ට උපතදසව ලබො 
දීමට පියවර තගන ඇති බවත්, අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු ලබො දීමට පනතත් 
ප්රතිපොදනයන්ට අනුව කිසිම නනතික බොධොවක් තනොමැති බවත්ය. නමුත් ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ 
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අයිතිවොසිකේ පනතත් සඳහන් කොල සිමොව තුළ අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීමට අපහසු ොවයක් පවතින බව 
දන්වො ඇ . තකතසව තව ත් අදොළ විනය ලිපි තගොනුව ලැබුණු විගස අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති 
ත ොරතුරු ලබො දීමට කටයුතු කරන බව ද දන්වො ඇ .  
ත ොරතුරු නිලධොරියො පනතත් සඳහන් කොල පරොසය තුළ කටයුතු කිරීමට අතපොතහොසත් ීම ම  
අභියොචක විසින් 2018.11.30 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 
නේකළ නිලධොරියො 2018.12.10 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් දන්වො සිටිතේ ත ොරතුරු නිලධොරියො 
දන්වො ඇති පරිදි අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති පරිදි ත ොරතුරු ඇතුළත් ලිපිතගොනුව තසොයො ගැනීමට 
තනොහැකි  ත්වයක පවතින බවත් එම ලිපිතගොනුව තසොයො ගැනීමට අවශෙ පියවර ගන්නො තලස අදොළ 
නිලධොරීන්ට උපතදසව ලබො දී ඇති බව ත ොරතුරු නිලධොරියොතේ ලිපිතේ සඳහන් වන බවත් එබැවින් 
එම ලිපිතගොනුව තසොයොගන්නො ත ක් අදොළ ත ොරතුරු  ලබො දීමට ප්රමොද වන බවයි. තමම 
ප්රතිචොරතයන්ද අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2019.01.21 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.     
 
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගට සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරයි. 
තමිදී තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්වො සිටිතේ අදොළ විනය පරීක්ෂණය අවසන් කර ඇති බවත් ඊට 
අදොළ වොර් ොව අසවථොනග  ී ඇති බවත්ය. එතසවම එතලස අසවථොනග  වූ එම ලිපිතගොනුව සමබන්ධව 
අභියොචක තව  2019.01.31 දිනැතිව දැනුවත් කර ඇති බවත්ය. 
 
එතසවම එම විනය පරීක්ෂණ ලිපිතගොනුව තසොයො ගැනීමට තනොහැකි ීතමන් පසුව 2016 අංක 12 දරණ 
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 7 වන වගන්තිය ප්රකොරව තපොදු අධිකොරී විසින් 
එි වොර් ො පවත්වොතගන යො යුතු සහ ආරක්ෂො කළ යුතු බවට වන ප්රතිපොදනය හො අනුගමෙ ීමට ශ්රී 
ලංකො වරයො අධිකොරිය විසින් තල්කේ කොර්යොලයීය චක්රතල්ඛ අංක 16/2019 තලස නව චක්රතල්ඛයක් 
පනවො ඇති බවත් එමඟින් සිය අධිකොරිතේ ඇති තල්ඛන ආරක්ෂො කිරීතේ වගකීම හො යුතුකම 
සේබන්ධව සියලුම තසවවකයින් දැනුවත් කර ඇති බවත්ය. 
 
තමම කරුණු දැක්ීම ම  අදොළ තල්ඛන ආරක්ෂො කිරීම සේබන්ධව තපොදු අධිකොරිය විසින් ගනු ලැබූ 
පියවර තකොමිෂන් සභොතේ පැසසුමට ලක් වූ අ ර තමය අතනකුත් තපොදු අධිකොරීන් සඳහො 
පූර්වොදර්ශයක් තලස සැලකිය හැකි බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී.  
 
තකතසව නමුත් අභියොචක කරුණු දක්වො සිටිතේ තපොදු අධිකොරිතේ ප්රතිචොරතයන්  මන් සෑහීමකට පත් 
තනොවන බවත් අදොළ ලිපිතගොනුව තපොදු අධිකොරිතේ භොරතේ පැවතිය යුතු බවටත් ප්රකොශ කර සිටී.  
 
තමිදී තපොදු අධිකොරිය සඳහන් කර සිටිතේ විනය පරීක්ෂණයට අදොළ සේපූර්ණ ලිපිතගොනුවම 
අසවථොනග  ී ඇති බවය. 
 
තේ සේබන්ධව තකොමිෂන් සභොව අවධොරණය කර සිටිතේ අදොළ විමර්ශන වොර් ොතේ පිටප  තහෝ 
අදොළ විමර්ශනය පැවැත්වූ නිලධොරීන් සතුව තහෝ පවතින්තන්ද යන්න පරීක්ෂො කර බලන තලසයි. 
 
මීට ප්රතිචොර තලස තපොදු අධිකොරිය කරුණු දක්වො සිටිතේ අදොළ විනය පරීක්ෂණතේදී අභියොචක 
වරදකරු තනොී ඇති අ ර  රතේ අවවොද කිරීමක් පමණක් සිදුකර ඇති බවත් විනය පරීක්ෂණය 
සිදුකළ නිලධොරීන් සතුව තහෝ එම වොර් ොතේ පිටපත් පැවතීමට හැකියොවක් තනොමැති බවට ප්රකොශ කර 
සිටී. 
 
තමිදී අභියොචක විසින් කරුණු දක්වො සිටිතේ ඔහු අදොළ විනය පරීක්ෂණතයන් වරදකරු තනොවූවත් 
ඉහළ නිලයන්ට ප්රවර්ධනය ීතේදී තමම කොරණය දැඩි තලස ම තේදයට තුඩුදුන් බවත් එබැවින් තමම 
වොර් ොව ලබො ගැනීතේ ඇති වැදගත්කමද අවධොරණය කර සිටින ලදි. 
 
නියයෝගය: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අදොළ විනය පරීක්ෂණතේ පිටප ක් තහෝ එය පැවැත්වූ පරීක්ෂණ නිලධොරින්/නිලධොරිතයකු සතුව 
ඇත්දැයි පරීක්ෂො කර බැීමටත් ඒ පිළිබඳව අභියොචක තව  දැනුේදීමටත් තපොදු අධිකොරියට මින් 
නිතයෝග කර සිටී. 
 
මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.10.15 දින ප.ව. 2.30ට කල් බන ලදි. 
 
 

 
 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන්ද් විභාග කිරීම)/ 1113 /2019 (2019.10.15 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව 
කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 
(ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  
 
සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
යකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
යකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
යකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපආරච්චචි 
 
අභියාචක   -     එම්.ජී. හරිස්චන්ද්රරත්න 
යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේ කළ නිලධොරී, ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය 
 
යපනීසිටීම   
අභියොචක   - එම්.ජී. හරිස්චන්ද්රරත්න 

නීතිඥ අසංක දිසොනොයක 
තපොදු අධිකොරිය  - උපල් යයතිසවස, වැඩබලන අධෙක්ෂ/ ත ොරතුරු නිලධොරී 

බී.එල්.එේ. ඉනොසව, ත ොරතුරු නිලධොරී 
 
 
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගට සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරයි. 
 
මීට තපර පැවැත්වූ අභියොචනො විභොගතේදී තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කළ පරිදි තපොදු අධිකොරිය විසින් 
අදොළ විනය පරීක්ෂණය පැවැත්වූ නිලධොරිනිය වන බී.එේ. අනුලොවතී නැමැත්තියතගන් අදොළ විනය 
පරීක්ෂණය පිළිබඳ වොර් ොතේ පිටප ක් තහෝ ඇත්ද යන්න විමසීමක් කර ඇති බවත් එිදී ඇය විසින් 
ප්රතිචොර දක්වො ඇත්තත්  

"සංඛෙො තල්ඛන අංශතේ තසවවය කරන ලද එේ.ජී. හරිසවචන්රරත්න මහ ොට එතරිව පැවති 
විධිමත් විනය පරීක්ෂණය ම විසින් පවත්වො එි විනය පරීක්ෂණ වොර් ොව සමඟ අදොළ විනය 
ලිපිතගොනුව අධෙක්ෂ (වරොය තමතහයුේ) මඟින් කළමනොකර අධෙක්ෂ තව  එම කොල සීමොව 
තුලදීම තයොමුකර ඇ . ඒ අනුව ඉදිරි ක්රියොමොර්ග, ක්රියොකරවන තකොට්ඨොසය විසින් තගන ඇති 
අ ර එකී විනය පරීක්ෂණ වොර් ොතේ පිටපත් දැන විශ්රොමිකව සිටින මො සතුව තනොමැති බව 
දන්වො සිටින බවයි." 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තමිදී තපොදු අධිකොරිය විසින් සඳහන් කර සිටින ලද්තද් අදොළ විනය පරීක්ෂණතයන් අභියොචක 
නිර්තදෝෂී බව  හවුරු ී ඇති බවත් ඒ අනුව කිසිඳු දඬුවමක් පැනීමක් සිදු තනොකරන ලද බවයි. 
එතසවම උසසවීේ ලැබීතේදී අභියොචක ඊට සුදුසුම සුදුසුකේ ලත් පද්ගලයො වන බවත් තපොදු අධිකොරිය 
විසින් පිළිගන්නො ලදි. එතසවම තපොදු අධිකොරිතේ පොර්ශවතයන් අදොළ විනය පරීක්ෂණ වොර් ොව 
සුරක්ි ව  බො ගැනීතේදී පැහැදිලිවම තනොසැලකිල්ලක් සිදුව ඇති බවට තපොදු අධිකොරිය විසින්ම 
පිළිගනු ලබන බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී.  
 
තමිදී අභියොචක විසින් කරුණු දක්වො සිටින ලද්තද් අදොළ පරීක්ෂණ වොර් ොව 2016 වර්ෂතේ 
ඔක්ත ෝබර මොසතේදීද තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ පැවති බවයි.  
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටිතේ ඉන්රොනී නැමැති නිලධොරිනිය විසින් නැව  එම 
විනය පරීක්ෂණ වොර් ොව ලබොගත් බවත් නමුත් එම විනය පරීක්ෂණ වොර් ොව  මන්ට තනොලැබුණු 
බවත් ඉන් පසුව තසවනොරත්න නැමැති කේකරුවො විසින් එම විනය පරීක්ෂණ වොර් ොව රැතගන තගොසව 
ඇති බවත් ඉන් අනතුරුව ඊට සිදුවූතේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳව ප්රශවනොර්ථයක් ඇති බවත්ය. 
 
නියයෝගය: 
 
තමිදී අභියොචකට පැහැදිලිවම අසොධොරණයක් සිදුව ඇති බවට තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර 
සිටින අ ර අදොළ විනය පරීක්ෂණ වොර් ොව අවසොන වශතයන් කවතරකුතේ සන් කතේ, භොරතේ තහෝ 
පොලනතේ පැවතිතේද යන්න පිළිබඳව එම තල්ඛන රැතගන යොතේදී අත්සන් කරනු ලබන 
කොර්යපටිපොටිය තහෝ තවනත් සුදුසු ක්රමයක් හරහො අනොවරණය කරතගන එම විනය පරීක්ෂණ 
වොර් ොතේ පැවැත්ම පිළිබඳ  හවුරු කර ඒ පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොවට දන්වන තමන් තපොදු අධිකොරියට 
මින් නිතයෝග කර සිටී. 
 
මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2020.01.21 දින ප.ව. 3.15 ට කල් බන ලදි. 
 

 
 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයයන්ද් විභාග කිරීම)/ 1113 /2019 (2020.01.21 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව 
කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 
(ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  
 
සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
යකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
යකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  
යකාමිෂන්ද් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් :                   වසන්  හපආරච්චචි 
 
අභියාචක   -     එේ.ජී. හරිසවචන්රරත්න 
යනාතිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේ කළ නිලධොරී, ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය 
 
යපනීසිටීම   
අභියොචක   - නීතිඥ අසංක දිසොනොයක 
තපොදු අධිකොරිය  - උපල් යයතිසවස, වැඩබලන අධෙක්ෂ/ ත ොරතුරු නිලධොරී 

බී.එල්.එේ. ඉනොසව, ත ොරතුරු නිලධොරී 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගට සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කරයි. 
 
තමිදී තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටින ලද්තද් විධිමත් විනය පරීක්ෂණ වොර් ොව 
අසවථොනග ී ඇති බැවින් එම අසවථොනග ීම පිළිබඳව ශ්රී ලංකො වරොය අධිකොරිතේ තසවවය කරනු 
ලබන තේ.ඒ. ඉන්රොනී මහත්මිය හො පී.ඩබ්ලලිේ. තසතනවිරත්න යන තසවවකයන්ට එතරිව තචෝදනො 
පත්ර නිකුත් කර ඇති අ ර විනය පරීක්ෂණ කටයුතු 2020.01.30 දිනට සිදු කිරීමට නියමි ව ඇති 
බවයි. අදොළ විනය පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වූ විගස එි ප්රගතිය පිළිබඳව තකොමිෂන් සභොව දැනුවත් 
කිරීමට පියවර ගන්නො බවත් අදොළ තසවවකයන් තව  නිකුත් කර ඇති තචෝදනො පත්රවල පිටපත් 
තකොමිෂන් සභොතේ දැනගැනීම උතදසො ඉදිරිපත් කළ අ ර එි පිටප ක් අභියොචක පොර්ශවවය තව ද 
ලබො තදන ලදි. 
 
නියයෝගය: 
 
ඒ අනුව අදොළ විනය පරීක්ෂණය පැවැත්තවන දිනය වන 2020.01.30 දිනතේදී ගනු ලබන පියවර 
තකොමිෂන් සභොවට දැනුවත් කිරීමට තපොදු අධිකොරියට නිතයෝග කර සිටින අ ර තේ පිළිබඳ විභොග 
කිරීම 2020.05.12 වන දින ප.ව. 2.00ට පැවැත්තවනු ඇ . 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතබ්ල.  
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